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hooikoorts

Een nieuwe epidemie

Z

odra in het voorjaar de bomen en het gras weer gaan
bloeien krijgen veel mensen last van een loopneus
en tranende ogen. Boosdoener is het stuifmeel,
de pollen. Hooikoortspatiënten – naar schatting zo’n 20
procent van de bevolking – reageren daar allergisch op.
Hoewel er steeds meer pilletjes, druppeltjes en sprays tegen
hooikoorts te koop zijn, is nog geen echt geneesmiddel
voorhanden. Maar gelukkig helpen de meeste hooikoorts
middeltjes goed. Zo laten antihistaminen loopneuzen en
traanogen verdwijnen door antilichamen te vlug af te zijn.
En immunotherapie biedt soms nog betere resultaten:
na een prikkenkuur kun je levenslang verlost zijn van
hooikoorts.
De afgelopen decennia is het aantal hooikoortspatiënten
behoorlijk gestegen. Over de exacte oorzaak van de toename

van hooikoorts en andere allergieën (bijvoorbeeld voor
huisstof en kattenharen) bestaan allerlei theorieën. We
zouden te schoon leven, verkeerd eten, juist te gezond eten
of het ligt aan dieselroet. Wetenschappers zijn er echter nog
niet uit.
In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wie in april-mei hooikoorts krijgt heeft last
van graspollen, vertelt de pollenkalender. Hoe komt het
hooikoortsbericht tot stand?
• De Basis: Hooikoorts is een vergissing van het
afweersysteem, dat antilichamen produceert tegen
volkomen onschuldige pollen.
• De Diepte: Waarom krijgen steeds meer mensen hooi
koorts? Onderzoekers breken zich hierover het hoofd.
|
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hooikoorts

Niezen, traanogen en een verstopte, jeukende neus. Al bijna
een vijfde van de Nederlanders heeft er elk voorjaar last van.
Ze reageren allergisch op onschuldig stuifmeel.

stuifmeel

	Snotneus door

A

an het begin van de vorige eeuw
was hooikoorts nog zeldzaam,
maar sinds de jaren zeventig is
het aantal patiënten sterk toegenomen.
In Nederland heeft naar schatting 1 op
de 5 mensen er in meer of mindere mate
last van en daarmee is hooikoorts uitge
groeid tot de meest voorkomende allergie.
Wereldwijd lijkt Japan het zwaarst getrof
fen. Daar is zeker een kwart van de bewo
ners allergisch voor het stuifmeel van
de vele ceders. In het hooikoortsseizoen
lopen veel Japanners daarom rond met
mondmaskers en grote brillen.
Hooikoorts is vernoemd naar de periode
in het jaar waarin de meeste klachten
voorkomen, het hooiseizoen, en heeft
dus niets te maken met hooi of koorts.
Wetenschappers en artsen spreken dan
ook niet over hooikoorts, maar over ‘aller
gische rhinitis’ of ‘pollinose’. Rhinitis is
een ontsteking van het neusslijmvlies.

Hooikoorts is de meest voorkomende allergie in
de westerse wereld.

De term staat niet alleen voor hooikoorts,
maar ook voor andere luchtwegallergieën
(bijvoorbeeld door kattenharen of de huis
stofmijt). Pollinose verwijst naar de oor
zaak van de hooikoorts: pollen, het stuif
meel van bomen, grassen en kruiden.

andere allergieën
bron

allergeen

effecten

wespengif

Antigen 5

jeuk, zwellingen, overgeven,
anafylactische shock

Actinidine
(30 kDa, 43 kDa)

jeuk, gezwollen lippen, blaren,
netelroos

Ara h1, Ara h2

jeuk,
ademhalingsmoeilijkheden,
anafylactische shock

Der p 1, Der p 2

niezen, loopneus, eczeem,
astma

penicilline, sulfonamiden

jeuk, zwellingen,
ademhalingsmoeilijkheden,
anafylactische shock

kiwi

pinda’s

huisstofmijt

antibiotica

De meeste patiënten krijgen hooikoorts
in hun jeugd of puberteit, maar ook
volwassenen kunnen het plotsklaps ont
wikkelen. Wie hooikoorts heeft, reageert
allergisch op pollen. Het afweersysteem
slaat alarm zodra er stuifmeel in de neus
komt. Het gevolg is jeuk, tranende ogen
en een verstopte neus.
Iedereen kan hooikoorts krijgen, al is
sprake van een duidelijke genetische aan
leg. Een naast familielid met allergie
verdubbelt de kans op hooikoorts. Ook
bestaat er een duidelijke relatie tussen
hooikoorts en andere allergieën. Wie als
baby last had van eczeem loopt bijvoor
beeld een verhoogd hooikoortsrisico, en
40 procent van alle ernstige hooikoorts
patiënten heeft ook astma.

Langer last

D

e aandoening wordt meestal her
kend doordat het niezen in de lente
begint en na een paar weken of maanden
weer stopt. Bovendien hebben patiënten
er vooral buiten last van. De periode
waarin iemand niest, wijst op het soort
pollen dat de problemen veroorzaakt. In
februari gaat het om boompollen, in mei
vooral om grasstuifmeel.
De laatste jaren zijn er meer men
sen met hooikoorts gekomen, en hebben
patiënten er bovendien langer mee te
kampen. Bomen en planten zijn door de
temperatuurstijging eerder gaan bloeien:
in 1990-2000 stonden pollenproduceren
de planten gemiddeld bijna drie weken
langer in bloei dan in de periode 19771987. Met name de start van het pollen
seizoen is vervroegd. Zo bloeit de berk de
laatste jaren vaak al eind maart, terwijl dat
in de jaren zeventig gemiddeld pas rond
20 april gebeurde.
Als de temperatuurstijgingen het gevolg
zijn van klimaatsverandering vrezen bio
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hooikoorts

weinig
matig
sterk
zeer sterk

koorts significant slechter scoren
bij een proefwerk, zelfs als ze
medicijnen nemen. Aangezien
hooikoorts soms weken en zelfs
maanden aanhoudt, kan dat
grote gevolgen hebben.

Preventie

H

ooikoorts valt helaas niet te
genezen. Een schrale troost
wilg
is dat de klachten na tiental
eik
len jaren vaak afnemen, al raakt
rozen
slechts iets meer dan een vijfde
zuring
van de hooikoortspatiënten er
grassen
echt van verlost.
composieten
Pollen vermijden lost het pro
bleem op. Dat kan door binnen
weegbree
te blijven of door aan de kust te
brandnetel
gaan wonen. Pollen zijn relatief
melganzevoet
zwaar, zelfs met een raam open
bijvoet
is de concentratie binnenshuis
laag. In de stad wonen is gunsti
Op de pollenkalender kun je zien in welke maand welke
ger dan op het plattenland. Ook
pollen te verwachten zijn. De verschillende kleuren geven aan
verhuizen naar de tropen is een
in welke mate de pollen allergische reacties veroorzaken.
optie, want daar groeien weinig
windverstuivers.
logen dat ons nóg meer hooikoortspatiën
Voor wie deze oplossingen niet ziet
ten te wachten staan. ‘Exotische’ planten
zitten, is er symptoombestrijding met
krijgen bij warmer weer kans om in onze
medicijnen. Er bestaan talloze sprays,
contreien te groeien. Het meest gevreesd
pilletjes en oogdruppels die de klachten
is het kruid ambrosia, dat in de VS veel
verminderen. Voor hooikoortspatiënten
hooikoorts veroorzaakt. Dit plantje bloeit
met ernstige klachten bestaat bovendien
laat in het seizoen: van eind augustus
immunotherapie: een reeks onderhuidse
tot en met oktober. In Nederland is het
injecties met een toenemende hoeveel
zeldzaam, maar soms komen zaden via
heid van een pollenextract. Deze aanpak
vogelvoer het land binnen. In 1996, 1999
kan de klachten sterk verminderen, en
en 2006 werden bijvoorbeeld ambrosia
soms zelfs jarenlang laten verdwijnen.
pollenconcentraties gemeten die proble
Maar om dit te bereiken moet een patiënt
men kunnen geven.
wel 3 tot 5 jaar lang elke 3 à 4 weken een
Hooikoorts kan erg hinderlijk zijn, maar
injectie krijgen.
veroorzaakt geen blijvende lichamelijke
schade. Gevaar voor een coma (anafylacti
Appels en peren
sche shock) zoals kan optreden bij pindaie allergisch is voor pollen loopt
of wespengifallergie is er niet. Wel is er
kans op een zogeheten kruisaller
sociale en economische schade. Behalve
gie. Zo is er een duidelijke relatie tussen
hun loopneus en traanogen krijgen men
allergie voor berkenpollen en voor pit
sen met hooikoorts namelijk ook last van
vruchten (appels, peren en kersen). Idem
vermoeidheid. Ze voelen zich minder
dito tussen graspollen en een voedselaller
fit en zullen hierdoor minder preste
gie voor tomaat of aardappel. Mensen met
hooikoorts hebben naar schatting twee- tot
ren. Uit een studie van de Universiteit
Maastricht blijkt dat kinderen met hooi
driemaal zoveel kans op deze allergieën.
Dit komt doordat de eiwitten die in pol
len
verantwoordelijk zijn voor de allergie
Hooikoorts naar leeftijd
gelijkenis vertonen met bepaalde eiwitten
leeftijd (jaar)
patiënten (%)
in fruit- en groentesoorten. Het lichaam
kan deze eiwitten met elkaar verwarren.
<17
32
Zo’n kruisallergie uit zich meestal op een
18-44
43
onschuldige manier, met kriebels in de
45-64
17
mond en de keel. Maar ook ernstigere
vormen met oogontstekingen en oedeem
>65
8
zwellingen van de keel kunnen optreden. |
berk

W

Pollen meten

O

p het dak van het Leids Universitair Medisch
Centrum en het Elkerliekziekenhuis in
Helmond staan pollenmeters, zogeheten Burkard
samplers. Dit apparaat zuigt continu lucht aan door
een smalle spleet. Deze lucht stroomt langs een
dunne strip waarop een laagje vaseline is aangebracht. Kleine deeltjes zoals pollen blijven aan de
strip vastplakken. Elke dag bekijkt men onder een
microscoop een monster van de strip en telt men de
verschillende soorten pollen. De resultaten verschijnen op www.hooikoortsbericht.nl en op de website
van de polleninformatiedienst van het LUMC.
|

allergietest

V

ia diagnostische tests valt te achterhalen voor
welke pollensoort een hooikoortspatiënt allergisch is. Bij een sensibiliteitstest worden kleine hoeveelheden van verschillende allergenen (stoffen die
mogelijk hooikoorts opwekken) net onder de huid
ingespoten. De prikplekken worden gemarkeerd en
daar waar de huid in de loop van de dag rood kleurt
en opzwelt, zit de verbinding waarvoor de patiënt
overgevoelig is. Zo’n huidtest is snel, betrouwbaar
en relatief goedkoop.
Een andere aanpak is bloedonderzoek. Daarbij
bepaalt men in het laboratorium de hoeveelheid
immunoglobuline E (IgE, het type antilichaam dat
betrokken is bij allergische reacties) in het bloed en
wordt gekeken tegen welke allergenen deze antilichamen zich richten. Een bloedtest is minder gevoelig
dan een sensibiliteitstest, maar wordt vaak gebruikt
bij mensen die een huidtest niet verdragen.
|
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hooikoorts

Hooikoorts is een allergie. Het immuunsysteem maakt antilichamen tegen
onschuldig stuifmeel. De gevolgen zijn te bestrijden met druppels, sprays,
pilletjes of injecties met een pollenextract.

Afweersysteem
vergist zich
H

et snotteren, het niezen en de
traanogen bij hooikoorts zijn
allemaal bedoeld om vreemde
indringers het lichaam uit te jagen, zodat
ze geen schade kunnen aanrichten. Maar
het afweersysteem van hooikoortspatiën
ten maakt een fout. Het reageert op
ongevaarlijke pollen in plaats van op
echte ziekteverwekkers zoals bacteriën of
virussen. Die reactie is overbodig. En ver
velender nog: alleen de patiënt zèlf heeft
er last van.
In de lente krijgt iedereen pollen bin
nen; ze zweven in grote aantallen door de
lucht en liften met onze adem mee naar
het neusslijmvlies en de top van de lon
gen. Daar lost een deel van de pollen op.
Eiwitten met een grootte van 5 à 50 kDal
ton kunnen vervolgens door het slijm
vlies heen diffunderen en in aanraking
komen met cellen van het afweersysteem.
Die houden hier de wacht, omdat ziek
teverwekkers eveneens langs deze weg
het lichaam binnenkomen. In de meeste
gevallen reageert het immuunsysteem
niet op polleneiwitten. De afweer komt
normaal gesproken namelijk alleen in
actie als ook bepaalde receptoren (de

Dendritische cellen zijn actief als antigeen-presenterende cellen (APC's) die antigenen presenteren aan
T-cellen. Deze zetten vervolgens B-cellen aan tot de
productie van antigeen-specifieke antilichamen.

zogeheten Toll-like receptoren) zijn gesti
muleerd. Deze receptoren reageren op
algemene kenmerken van virussen en
bacteriën, bijvoorbeeld op de suikergroe
pen die micro-organismen op hun opper
vlak hebben.
Bij hooikoortspatiënten gaat dit echter
mis: zogeheten dendritische immuuncel
len geven toch brokstukken van de pollen
eiwitten door aan T-cellen, die vervolgens
B-cellen aanzetten tot de productie van
antilichamen. Deze eerste stap in de ont
wikkeling van een allergie wordt sensibili
satie genoemd.

Signaalstoffen

Z

owel bij hooikoorts als bij huisstof
mijtallergie, kattenallergie en eczeem
gaat het om antilichamen van het type E
(IgE, ofwel immunoglobuline E). Normaal
gesproken zijn IgE’s gericht tegen wor
men en andere parasieten. Maar bij hooi
koorts hechten de antilichamen aan pollen
eiwitten.
Is iemand eenmaal gesensibiliseerd
(er zijn IgE-antilichamen tegen pollen
gevormd) dan zullen die antilichamen
binden aan de zogeheten mestcellen in
de slijmvliezen van de neus en de ogen.
Verder gebeurt er niets – totdat deze
persoon opnieuw dezelfde polleneiwitten
binnenkrijgt. Op dat moment hechten de
allergenen zich aan de gebonden antili
chamen op de mestcellen. Een allergeen
verbindt twee of meer antilichamen, waar
door de mestcel openbarst en histaminen
plus andere signaalstoffen vrijkomen die
jeuk en extra slijmvorming veroorzaken.
Het gevolg: hooikoorts. Bij een verkoud
heid krijg je deze reacties ook, wat helpt
om een virus uit het lichaam te ver
wijderen. Maar bij hooikoortspatiënten

heeft de reactie geen nut. Het is nog
grotendeels een raadsel hoe het komt dat
het immuunsysteem zich vergist en het
contact met pollen leidt tot de vorming
van IgE’s.

Blokkeren

A

potheken en drogisterijen hebben
veel verschillende pilletjes, sprays en
druppels in huis om hooikoorts te bestrij
den. De werkzame stof is vaak dezelf
de: een antihistamine. Antihistaminen
blokkeren de werking van de natuur
lijke signaalstof histamine (4-(2’-amino
ethyl)-imidazol), een van de belangrijke
stoffen die vrijkomen uit de mestcel
len. Histamine hecht op receptoren van
nabijgelegen cellen en zorgt ervoor dat
bloedvaten zich verwijden, waardoor er
overmatig vocht vrijkomt in de neus en
ogen. Antihistaminen hechten eveneens

VERSCHILLENDE ANTILICHAMEN
antilichaam

type

IgM

pentameer eerste verdedigings
linie afweer

IgD

monomeer antigenreceptor voor
afweercellen
(B-cellen)

B-cel

functie

IgG

monomeer tweede verdedigingslinie en ‘geheugen’
van de afweer

IgE

monomeer betrokken bij
allergische reacties
mastcel

IgA

dimeer

voorkomt kolonisatie
van ongewenste
indringers
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en maar niezen...

Aan de basis van allergie staan
zogeheten mestcellen in het slijmvlies,
die openbarsten en histamine afgeven
die ziekteverwekkers kunnen opruimen.

blootstelling
allergenen

IgE
histamine
HN

mestcel

NH 2

N

activering
antigeenherkenning

IgEproductie

activering
mestcel

op histaminereceptoren, maar zonder
deze aan te zetten tot actie. Ze blokkeren
de receptoren, waardoor er geen recepto
ren meer beschikbaar zijn voor histamine
en de signaalstof niet meer werkt.
Naast antihistaminen zijn er oogdrup
pels en sprays op de markt met cromo
glicinezuur. Deze stof voorkomt het open
barsten van mestcellen doordat het de
celwand stabieler maakt. Hoe dit precies
gebeurt is overigens nog niet duidelijk.
Middelen met cromoglicinezuur werken
preventief, ze moeten al enkele weken
vóór aanvang van het hooikoortsseizoen
worden gebruikt.
Tenslotte zijn er glucocorticosteroïden
voor de ernstigere gevallen van hooi
koorts. Corticosteroïden zijn synthetische
varianten van het bijnierschorshormoon
cortisol. Ze onderdrukken afweerreacties
doordat de stof in de celkern van witte
bloedcellen of immuuncellen de aanmaak
remt van ontstekingsfactoren. Het effect
van een corticosteroïde is na 3 tot 10
dagen merkbaar en geeft doorgaans meer
resultaat dan antihistaminen. Nadeel is
dat bij langdurig gebruik het neusslijm
vlies geïrriteerd kan raken, waardoor een
bloedneus optreedt.

Prikkenkuur

G

een van bovengenoemde hooikoorts
middelen is een echt geneesmiddel.
De oorzaak van de allergie – de aanmaak
van antilichamen (IgE’s) – verdwijnt er
immers niet door. Zolang ze gebruikt
worden verlichten deze middelen slechts
de symptomen. Met immunotherapie of
desensibilisatie is het mogelijk langere
tijd verlost te zijn van klachten. Sommige
hooikoortspatiënten blijven hierdoor zelfs
levenslang vrij van symptomen.

5

hooikoorts

afgifte
histamine

allergische
reactie

De klassieke immunotherapie (‘prikken
kuur’) bestaat uit een reeks injecties met
een pollenextract onder de huid. De pollen
allergenen komen dus niet via de luchtwe
gen, maar via de huid het lichaam binnen.
Om nog onbekende redenen reageert het
lichaam dan anders op de blootstelling. De
allergische reactie neemt af; er treedt een
soort gewenning op voor de allergenen.
De patiënt krijgt gedurende een aan
tal maanden wekelijks een injectie met
steeds hogere concentraties pollenextract.
Wanneer deze injecties effect hebben,
moet iemand 3 tot 5 jaar lang elke maand
worden geïnjecteerd. Daarna blijft de hooi
koorts vaak definitief weg, maar bij som
migen keert de jeukneus onmiddellijk of
op termijn terug. Per therapie kunnen
maximaal drie typen pollen tegelijk wor
den ingespoten, wat betekent dat een deel
van de patiënten (met meerdere allergieën)
niet geholpen is. Er bestaat bovendien
een zeer klein risico op een anafylactische
shock: de heftige en levensbedreigende
allergische reactie die we vooral kennen
van wespensteken of pinda’s.
Er worden met immunotherapie goede
resultaten bereikt, maar het onderlig
gende mechanisme blijft onduidelijk. De
antilichamen tegen de pollen verdwijnen
bijvoorbeeld niet; de patiënten blijven
allergisch, maar zonder de symptomen.
Onderzoekers van Sanquin Research en
het AMC vonden aanwijzingen dat een
ander type antilichaam een rol speelt:
IgG4. Dit type antilichaam wordt aange
maakt bij chronische blootstelling aan
een stof. In het laboratorium blijkt IgG4
zogeheten T-helpercellen van het immuun
systeem te blokkeren. Maar in dierexperi
menten blijkt toediening van IgG4 nog
geen soelaas te bieden tegen hooikoorts. |

pillen tegen pollen

R

eformzaken en apotheken verkopen al vele
jaren tabletten en druppels met pollenextracten. De middelen bevatten allergene eiwitten van
één of meerdere soorten pollen. Het idee is dat
deze eiwitten in de darmen een soort gewenning
of tolerantie opwekken tegen pollen, net als wanneer ze onder de huid gespoten worden. Een paar
procent van de hooikoortspatiënten gebruikt ze en
zegt er baat bij te hebben. Maar pas eind 2006 werd
de effectiviteit overtuigend aangetoond en is zo’n
pollenproduct officieel geregistreerd als medicijn.
Het gaat om een pil die een allergeenextract bevat
van timoteegras, een grassoort die in de meeste
weilanden staat en overal langs de wegen groeit.
Wanneer vier maanden vóór het graspollenseizoen
begonnen wordt met de therapie, blijken de hooikoortsklachten met gemiddeld bijna 54 procent af
te nemen (tegenover 36 procent met een placebo).
Hoe effectief het middel – genaamd Grazax – op
de lange termijn is, heeft men nog niet onderzocht.
Grazax is bovendien alleen een oplossing voor mensen met een allergie tegen grassen – het werkt niet
tegen stuifmeel van bomen of kruiden.

timoteegras
Na de 'pollenpil' komt er misschien 'pollenmelk'.
Aan het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie
proberen onderzoekers bijvoorbeeld goedaardige
bacteriën zodanig genetisch te modificeren dat ze
allergene (pollen)eiwitten produceren. Deze bacteriën zouden prima in melkdrankjes passen. In de
darmen maken ze vervolgens allergenen en wekken
zo tolerantie op. Voordeel van deze methode is dat
er geen grote hoeveelheden stuifmeel gezuiverd
hoeven te worden en dat het allergeen direct op de
juiste plaats in het lichaam terechtkomt. In diermodellen heeft men hiermee al goede resultaten
behaald, maar therapieën met genetisch gemodificeerde organismen zijn bepaald niet onomstreden.
Het zal daarom nog zeker enige jaren duren voordat deze aanpak mag worden toegepast bij een nietlevensbedreigende aandoening als hooikoorts. |

De diepte
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hooikoorts

Waardoor hebben tegenwoordig zoveel mensen last van hooikoorts?
Leven we te schoon? Eten we te weinig vis, krijgen kinderen te weinig
borstvoeding, of is het de schuld van de diesel?

hygiëne?
Schadelijke

I

n de jaren vijftig was hooikoorts een
nog vrij zeldzaam fenomeen. In 2004
rapporteerden Belgische onderzoe
kers van UCB Pharma echter dat liefst
23 procent van de Europese bevolking
in meer of mindere mate last heeft van
hooikoorts. En epidemiologen van het
Karolinska Instituut in Stockholm ont
dekten dat van alle Zweedse jongens
geboren tussen 1952-1961 bijna 5 procent

BESCHERMENDE MOEDERMELK

B

aby’s die moedermelk drinken krijgen doorgaans minder last van allergieën. Tot voor kort
ging men ervan uit dat dit beschermende effect
te danken was aan melkeiwitten, zoals immuno
globulinen en lactoferrine. Begin 2008 publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Nice een
mogelijke andere verklaring: ook allergenen die in
de lucht zweven en in moedermelk terechtkomen
zouden baby’s kunnen beschermen tegen allergische reacties.
De Franse onderzoekers baseerden dit op experimenten met proefmuizen die ze blootstelden aan
relatief grote hoeveelheden vernevelde allergene
eiwitten. Dit zou een ontstekingsremmend effect
hebben en de darmflora optimaliseren. Overigens
is het anti-allergene effect van moedermelk volgens
critici niet overweldigend.		
|

hooikoorts heeft. Voor jongens geboren
tussen 1972-1981 ligt dat op 18 procent.
In twintig jaar is het aantal hooikoorts
patiënten dus bijna verviervoudigd. De
laatste jaren lijkt het aantal patiënten
zich te stabiliseren rond een kwart van de
bevolking en is er geen sprake meer van
een scherpe stijging.
De toename is duidelijk, maar de oor
zaak ervan veel minder. De beschuldi
gende vinger kan in ieder geval richting
onze westerse leefstijl wijzen, want in de
minder geïndustrialiseerde landen vormt
hooikoorts een veel kleiner probleem en
in ontwikkelingslanden is het zelfs hele
maal geen issue. In het voormalige OostDuitsland steeg het aantal hooikoortspa
tiënten na de Duitse hereniging in korte
tijd naar westers niveau en vergelijkbare
trends zijn momenteel te zien in veel lan
den van het voormalige Oostblok. Ook
daar krijgen steeds meer mensen last
van hooikoorts en andere allergieën zoals
eczeem, astma en overgevoeligheid voor
huisstofmijten en kattenharen.

te schoon

W

elke aspecten van de westerse leef
stijl de oorzaak zijn is nog onduide
lijk. Er bestaan verschillende hypotheses,
die vooral gebaseerd zijn op epidemiolo
gische studies. De moeilijkheid daarvan
blijft dat onderzoekers een direct oor
zakelijk verband zelden kunnen bewij
zen, maar evenmin kunnen ontkrachten.
Aanvullend experimenteel onderzoek met
diermodellen of celkweken is vervolgens
nodig om de gevonden verbanden hard
te maken.
Van alle bestaande hypotheses is de
hygiënehypothese het meest overtui
gend. Kinderen zouden tegenwoordig

in hun jonge jaren niet genoeg microorganismen meer tegenkomen om hun
afweersysteem optimaal te ontwikkelen.
Ze gaan tegenwoordig bijna elke dag in
bad of onder de douche, krijgen keurig
gewassen kleren aan, spelen vaak bin
nen in schone huizen en maken weinig
(kinder)ziektes door. Alleen een enkele
boerenzoon drinkt nog rauwe melk en
rolt door de koeiendrek. Huisartsen zien
nog zelden kinderen met spoelwormen,
ontstoken wonden, kinkhoest of een long
ontsteking.
Volgens de meeste immunologen heeft
deze hypothese in ieder geval een kern
van waarheid. Het immuunsysteem zou
zich door een gebrek aan tegenstanders
niet volledig kunnen ontwikkelen of zou
zich ‘vervelen’. Dat vergroot de kans op
overdreven of foute afweerreacties op
onschuldige prikkels, zoals pollen. Een
aanwijzing hiervoor is dat mensen nooit
een allergie ontwikkelen wanneer ze een
fikse infectie hebben.
De hygiënehypothese stoelt met name
op verschillen tussen bevolkingsgroe
pen. Stadse kinderen hebben bijvoor
beeld beduidend meer allergieën dan

Kinderen die opgroeien op een boerderij hebben
minder kans op hooikoorts.
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Nieuw target tegen hooikoorts
1. binding IgE's aan mestcellen via FcεRI- receptor
allergeen
IgE

FcεRI 2.activatie fosfolipase Cy1
PLCy

3. hydrolyse fosfatidylinositol-4,5-bifosfaat (PIP2) tot
diacylglycerol en inositol1,4,5-trifosfaat (IP3)

_

IKCa2+
K+

+

PIP2

Ca2+
Ca2+

kinderen die opgroeien op de boerderij.
Crèchekinderen hebben weer minder last
van hooikoorts dan kinderen die de eerste
levensjaren thuisblijven. En kinderen van
antroposofische ouders hebben opvallend
minder last van allergieën. Zij maken
meer ziektes door doordat ze vaak later
worden ingeënt en minder antibiotica
gebruiken.
Maar er zijn ook tegenargumenten.
Boerenkinderen hebben misschien
gewoon minder genetische aanleg voor
hooikoorts. Want wie hooikoorts heeft,
kiest waarschijnlijk een ander beroep. In
een Finse studie van de Universiteit van
Oulu werd jarenlang op een aantal kinder
dagverblijven extra hygiënisch gewerkt,
maar dat resulteerde niet in meer aller
gieën. Antroposofische ouders verschil
len in veel meer opzichten in levensstijl.
Ze trekken er veel op uit en eten veel
biologisch voedsel. Vaccineren blijkt in
ieder geval géén invloed te hebben op
het ontstaan van baby-eczeem (vaak een
voorbode van allergieën op latere leef
tijd). Dat blijkt uit de KOALA-studie,
een Maastrichts onderzoeksproject waar
bij 3000 kinderen al bijna tien jaar lang
vanaf hun geboorte worden gevolgd.

darmflora

D

CRAC
Ca2+

TRPM4
Na+

IP3

e laatste jaren lijkt de hygiënehypo
these zich meer toe te spitsen op
de allereerste levensmaanden en de rol
van de darmflora. Veranderingen in de
samenstelling van de darmbacteriën van
pasgeboren baby’s zou een belangrijke
oorzaak zijn van het stijgende aantal aller
gieën. Het onsje bacteriën dat elke baby
in de darmen meedraagt, bevat minstens
500 verschillende micro-organismen
en lijkt de belangrijkste stimulans van
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hooikoorts

4. afgifte opgeslagen
Ca2+-ionen en extra
toevoer van Ca2+ van
buiten de cel

De snotneus en traanogen bij hooikoorts zijn het gevolg van
histamine, dat bloedvaten in de slijmvliezen verwijdt waardoor
ze extra vocht afgeven. In 2007 ontrafelden Vlaamse en Duitse
onderzoekers nieuwe details over hoe histamine vrijkomt uit
zogeheten mestcellen.
De onderzoekers focusten op het eiwit TRPM4, een ionenkanaal
in het celmembraan van mestcellen dat wordt geactiveerd door
calciumionen. Het kanaal remt de calciuminstroom van buitenaf.
Muizen die het eiwit ontberen, blijken snel in een anafylactische
shock te raken, terwijl extra TRPM4 een allergische reactie juist
afzwakt. Middelen die de TRPM4-productie opschroeven of het
eiwit activeren hebben dus mogelijk potentie als middel tegen
hooikoorts. Het zal echter nog zeker jaren onderzoek vergen om
eventueel een geneesmiddel te ontwikkelen. Een probleem is
bijvoorbeeld dat ook veel andere cellen TRPM4 bevatten.
|

het immuunsysteem. Borstvoeding, een
natuurlijke bevalling en het gebruik van
weinig antibiotica blijken een gezonde
flora te stimuleren. Allemaal factoren
die sinds de jaren vijftig sterk zijn afge
nomen.
De darmflorahypothese wordt in de prak
tijk getoetst door mensen ‘goede’ bacteriën
te geven, zogeheten probiotica. In Utrecht
loopt bijvoorbeeld de PANDA-studie, waar
bij aanstaande moeders en hun kinderen
probiotica hebben gekregen. De kinderen
worden gevolgd en de komende jaren
moet duidelijk worden of deze probiotica
allergieën helpen voorkomen.

Andere theorieën

E

en andere theorie legt de schuld van
de toenemende hooikoorts bij lucht
verontreiniging. Uit Japanse studies blijkt
bijvoorbeeld dat kinderen die dichtbij een
snelweg wonen meer luchtwegallergieën
ontwikkelen. De Japanners denken dat
het fijnstof, dat vooral dieselmotoren pro
duceren, de boosdoener is. Pollen plakken
op de roetdeeltjes en zouden zo dieper de
luchtwegen kunnen binnendringen en
daar het immuunsysteem sensibiliseren.
Ook veranderingen in ons dieet zijn als
schuldige aangewezen. De moderne mens
eet relatief veel verzadigde (dierlijke) vet
ten en weinig vette vis waarin gezondere
meervoudig onverzadigde vetzuren voor
komen. Hierdoor zou het afweersysteem
uit balans raken. Haaks daarop staat ech
ter het idee dat het immuunsysteem juist
optimaal werkt door de vele vitamines en
groenten die we eten, en waardoor het op
prikkels reageert die het vroeger met rust
liet. Daarnaast zijn er onderzoeksgroepen
die zich toespitsen op het ontbreken van
worminfecties bij de moderne mens. De

IgE-antilichamen die betrokken zijn bij
allergie spelen normaal gesproken een
rol in de afweer tegen parasieten. Nu kin
deren nog nauwelijks wormen of andere
parasietinfecties hebben, zou het IgE per
abuis zijn pijlen op pollen en kattenhaar
richten.
Veel immunologen geloven overigens
dat er meerdere oorzaken in het spel zijn.
Waarschijnlijk enkele van de hierboven
genoemde factoren en misschien nog wel
onbekende andere zaken. Gezamenlijk
vergroten ze de kans dat iemand een aller
gie ontwikkelt.			
|

Visie gezondheidsraad

H

ooikoorts mag met recht een epidemie worden genoemd. De laatste jaren lijkt de stijgende lijn af te vlakken, maar nog niet te dalen.
Verontrustend is dat er ook ‘late-onset’ gevallen
zijn: mensen die op latere leeftijd opeens hooikoorts krijgen. Bovendien zijn er patiënten die geen
familie met de kwaal hebben. De epidemie lijkt zich
dus niet te beperken tot mensen die gevoelig zijn
voor de aandoening. Dit betekent dat in principe
iedereen een allergie kan ontwikkelen.
Tenminste, als er niets verandert. Moeten we weer
ongepasteuriseerde melk gaan drinken? Wormen in
onze darmen gedogen? Een varken in huis halen?
En ons niet inenten tegen kinkhoest? Nee, zegt de
Gezondheidsraad. De gezondheidsrisico’s daarvan
zijn vele malen groter dan die van een lastige allergie zoals hooikoorts. Bovendien ontbreken harde
bewijzen dat zo’n verandering ons allergievrij zou
houden. Voorlopig zullen we in het westen met
hooikoorts moeten leven, totdat de oorzaak is
opgehelderd. Want dan ligt hopelijk ook een oplossing in het verschiet.			
|

8

Aanvullende informatie
Chemische Feitelijkheden | maart 2008

hooikoorts

Meer weten
Aanbevolen literatuur
-	 R.C. Aalberse & S.O. Stapel, Wanneer functioneert iets als
allergeen, Ned. Tijdschrift voor Allergie, 2004, 3;84-90.
-	 P.J. Barnes, Sensitive to modern life, Nature, 2006,224;513.
-	 L. Bråbäck et al, Trends in asthma, allergic rhinitis and
eczema among Swedish conscripts from farming and nonfarming environments, Clin. Exp. Allergy 2004,34;38-43.
-	 V. Bachau & S.R. Durham, Prevalence and rate of diagnosis of
allergic rhinitis in Europe, Eur. Respir. J. 2004,24;758-746.
-	 R. Vennekens et al, Increased IgE-dependent mast cell acti
vation and anaphylitic responses in mice lacking the cal
cium-activated nonselective cation channel TRPM4, Nature
Immunology, 2007,8;312-320.
Aanbevolen websites
-	 hooikoorts.startpagnina.nl, nl.wikipedia.org/wiki/Hooikoorts:
algemene info over hooikoorts.
-	 www.denatuurkalender.nl,
www.hooikoortsbericht.nl,
polleninfo.org,: pollenkalender/hooikoortsberichten.
-	 www.nationale-allergiesite.nl, health.howstuffworks.com/
how-allergies-work.htm: algemene info over allergieën.
-	 www.gezondheidsnet.nl/allergie/videos/237/allergiemedicijnen:
animatie over de werking van antihistaminen.
-	 www.pandastudie.nl: website van het UMC Utrecht over de
PANDA-studie (‘Probiotics AND Allergy’).
Voor op school
1. Hoe herken je een anafylactische shock bij een patiënt?
Welke maatregelen moet je dan nemen?
2. Zoek de structuurformules van antihistaminen, cromoglyci
nezuur en glucocorticosteroïden. Geef zo mogelijk overeen
komsten en verschillen in de moleculaire bouw.
3. Noem drie manieren om de effecten van hooikoorts te
onderdrukken. Waarom zijn deze middelen geen échte
medicijnen?

Voor hooikoortspatiënten zijn pollen een crime, maar onder een
elektronenmicroscoop leveren ze wel prachtige plaatjes op.

4. Wat is een kruisallergie precies? En wat is de chemische
achtergrond ervan?
5. Via genetisch gemodificeerde organismen is het mogelijk
om allergieën te bestrijden. Wat is genetische modificatie?
Lijkt je dit een goede aanpak in geval van allergie?
6. De toename van hooikoorts komt waarschijnlijk door veel
factoren. Zet deze op een rij. Hoe zou je kunnen onderzoe
ken welke factoren echt een rol spelen?
7. Wat is de veronderstelde werking van probiotica? Zijn pro
biotica voor alle mensen geschikt? Licht je antwoord toe.
8. Wat zijn ‘late-onset’ gevallen van een ziekte?
9. Door hun driedimensionale structuur passen pollen-eiwit
ten op een receptoreiwit als een sleutel in een slot. Welke
chemische krachten houden slot en sleutel bij elkaar?
Beredeneer dat variaties in aminozuren in de eiwitketens
toch een passende ‘sleutel’ kunnen opleveren.
10. Histamine ontstaat door decarboxylatie van het aminozuur
histidine. Geef hiervan de reactievergelijking.
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