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  afname van 
infecties en de toename van het

optreden van auto-immuunziekten en
allergische ziekten is op zichzelf geen
bewijs voor een causaal verband hier-
tussen. Enerzijds laten studies, waarbij
vaccinaties of anti-wormbehandelin-

gen werden uitgevoerd, zien dat er een
toename van incidentie van allergi-
sche ziekten optrad. Infecties kunnen
dus immuunresponsen uitlokken die
kunnen leiden tot auto-immuunziek-
ten of allergische reacties. Anderzijds
kunnen infecties beschermen tegen de

ontwikkeling van dergelijke ziekten.
Deze beide gevolgen van infecties zijn
niet altijd goed te scheiden of zicht-
baar.

Een andere tegenstrijdigheid in de
hygiënehypothese is dat in de afge-
lopen decennia in de ontwikkelde lan-
den niet alleen het aantal gevallen van
allergie toeneemt, maar ook de inci-
dentie van auto-immuunziekten. Er
zijn zelfs gegevens die aantonen dat
type I diabetes en astma vaak in het-
zelfde individu voorkomen. Er wordt
dan ook gerapporteerd dat medica-
menteuze remming bij allergische
patiënten kan leiden tot meer virusin-
fecties en zelfs tot auto-immuunziek-
ten. Aan de andere kant wijzen deze
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Hygiënehypothese: een aantrekkelijk 

concept, maar moeilijk te bewijzen!
De hygiënehypothese stelt dat de afwezigheid van infecties op de jonge kinderleeftijd gepaard gaat

met een zich niet goed ontwikkelend immunoregulatienetwerk. Als gevolg hiervan zou allergische

sensibilisatie toenemen, en daarmee de kans op allergieën. Deze hypothese is een breed aanvaarde

verklaring voor de alom geobserveerde toename van allergie in de Westerse en verwesterde samen-

levingen gedurende de laatste 40 jaar. De bewijzen voor deze hypothese zijn echter zeer moeilijk te

verkrijgen.
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gegevens erop dat dezelfde factoren
die allergische ziekten veroorzaken,
ook verantwoordelijk kunnen zijn
voor de escalatie van auto-immuun-
ziekten. Deze kan niet worden ver-
klaard door een verstoorde balans in
het immuunsysteem.

Tolerantie    IL-10 is een cytokine
dat in het algemeen zorgt voor een
anti-ontstekingssignaal. In eerste
instantie was het ontdekt als een zoge-
noemd T-cel-cytokine, alleen afkom-
stig van deze afweercellen, maar
inmiddels is bekend dat het door een
breed spectrum van cellen wordt aan-

gemaakt. De meeste bacteriën kunnen
direct de secretie van IL-10 activeren
in monocyten, macrofagen en dendri-
tische cellen. De voornaamste biologi-
sche rol is het remmen van zowel het
aangeboren afweersysteem (natuur-
lijke weerstand) als het verworven
(antigeenspecifieke) afweersysteem.
IL-10 bevordert dus de inductie van

tolerantie. Dit betekent dat het
lichaam niet reageert op de blootstel-
ling aan onschadelijke stoffen in de
lucht, de voeding en stoffen die in
contact komen met de huid. Een
regelmatige of chronische infectie, of
kolonisatie met verschillende micro-
ben, leidt tot een verhoogde IL-10-
productie met als bijkomend effect
dat een predispositie voor allergie
wordt onderdrukt, waarbij de hygië-
nehypothese aansluit. De afname in
blootstelling aan antigenen en het
terugdringen van het aantal infecties
in de Westerse wereld hebben er waar-
schijnlijk voor gezorgd dat deze
belangrijke regulatoire feedback niet
meer voldoende plaatsvindt.

Uit recent onderzoek is gebleken dat
regulator T-cellen (Th) een belangrij-
ke rol spelen in het in stand houden
van de T-cel-tolerantie. Dit effect
wordt bereikt door de productie van
immuunsuppressieve en ontstekings-
onderdrukkende cytokines, zoals de
‘transforming growth factor’ (TGF)-
β, IL-10 en IL-4. Deze zorgen er op
hun beurt voor dat Th-effectorfunc-
ties worden onderdrukt. Wanneer een
allergeen wordt aangeboden aan de
dendritische cellen wordt er een sterk
immunoregulatoir netwerk opge-

bouwd. Bij echte infecties zijn de
effecten voor de regulatie nog heftiger.
Voortdurende cycli van infecties gaan
gepaard met ontstekingen en de daar-
opvolgende specifieke acties, die ver-
volgens gepaard gaan met anti-
inflammatoire reacties om de immu-
nopathologie te onderdrukken.

In ontwikkelingslanden wordt dit
sterk immunoregulatoire netwerk om
infecties snel en doelmatig te onder-
drukken, gestimuleerd zodat patholo-
gische immuunreacties worden voor-
komen. Door de werking van het
systeem worden allergieën voorko-
men. In de Westerse wereld, waar
infecties zo veel mogelijk worden
voorkomen door verbeterde hygiëne,
uitgebreide vaccinatie en het gebruik
van antibiotica, zou dit systeem min-
der zijn natuurlijke gang kunnen
gaan. Hierdoor worden beschermende
T-cel-reacties niet voldoende gestimu-
leerd. Het immuunsysteem behoudt
daarbij de neiging tot activatie van T-
cellen die een allergie veroorzaken. De
hygiënehypothese stelt dat er in het
immuunsysteem een balans bestaat,
die in de Westerse wereld door verbe-
terde hygiëne en medische zorg is ver-
stoord. Deze is doorgeslagen in de
verkeerde richting en betrokken bij de
ontwikkeling van allergieën.

Evolutie    Tolerantie is waarschijn-
lijk gedurende de evolutie ontwikkeld
tegen zich niet-delende antigenen op
slijmerige oppervlakken, zoals van de
darmen en de longen, om daarmee de
ontwikkeling van ziekten te voorko-
men. In het tot stand komen van deze
tolerantie kunnen commensale
micro-organismen in het maag-darm-
stelsel en de luchtwegen een belangrij-
ke rol spelen. Uit onderzoek is geble-
ken dat er geen immuuntolerantie
ontstaat in dieren die opgroeien in
een bacterievrije omgeving. Hieruit
blijkt dat commensale micro-organis-
men, door het activeren van de IL-10-
productie, een significant effect kun-
nen hebben op de tolerantie voor
allergenen en zo ontstekingen kunnen
voorkomen. In geïndustrialiseerde
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gebieden hebben de veranderingen in
hygiëne ertoe geleid dat de blootstel-
ling aan dergelijke micro-organismen
sterk is gereduceerd, waardoor tole-
rantie niet voldoende wordt gestimu-
leerd en mucosale ontstekingen vaker
voorkomen. De verantwoordelijke
omgevingsfactoren zijn onder andere
het gebruik van antibiotica en een
veranderd voedingspatroon, die
samen resulteren in veranderingen in
de samenstelling van de darmflora.

Immunomaturatie    Antistoffen,
waaronder die van de IgE-klasse, wor-
den geproduceerd door B-lymfocyten.
IgE-antistofproductie is echter in
hoge mate afhankelijk van de activiteit
van T-cellen, die op hun beurt weer
afhankelijk zijn van dendritische cel-
len. Microbiële factoren hebben op
een aspecifieke wijze een grote invloed
op dendritische cellen, en daardoor
indirect op de vorming van antistof-
fen. Vaak hebben microbiële (vooral
bacteriële) factoren een stimulerende
rol, maar de antistofproductie kan
ook worden onderdrukt.

Een voorbeeld van de belangrijke
stimulerende rol blijkt uit het effect
van de darmflora tijdens de neonatale
ontwikkeling van het immuunsysteem
(immuunmaturatie): in proefdieren
zonder darmflora ontstaat een ernsti-
ge immuundeficiëntie. Ook blijkt dat
de aanwezigheid van bacteriële facto-
ren in een vaccin de antistofrespons
tegen dat vaccin sterk kan stimuleren
(adjuvanseffect). De onderdrukkende
rol van bacteriële producten is het
duidelijkst aantoonbaar in de darmen
waar de darmflora een belangrijke bij-
drage levert aan de ontwikkeling van
immunologische tolerantie.

Wanneer de ontwikkeling van
intestinale immunologische tolerantie
achterwege blijft, ontstaan ernstige
lokale ontstekingsreacties. Er kan dus
sprake zijn van tegengestelde effecten
(stimulerend dan wel onderdruk-
kend). Het uiteindelijke effect hangt
onder meer af van de aard van de
microbiële stimulus, de locatie in het
lichaam en de leeftijdsfase. Microbiële

effecten op de maturatie van het
immuunsysteem zijn vooral van
belang bij zuigelingen. De gevoelig-
heid voor microbiële effecten blijkt
afhankelijk te zijn van het soort
immuunrespons. De allergische IgE-
respons is relatief gevoelig voor de
onderdrukkende effecten.

Zoals vermeld, wordt vermoed dat
doorgemaakte infecties op jeugdige
leeftijd bescherming zouden kunnen
bieden tegen het ontstaan van allergi-
sche aandoeningen. Prospectief
onderzoek geeft echter weinig steun
aan deze gedachte. Een follow-up over
ruim twaalf jaar - van de kinderen die
in de eerste twee levensjaren waren
gehospitaliseerd voor ernstige lucht-
wegklachten - liet zien dat hospitalisa-
tie vanwege zowel het respiratoir syn-
cytieel virus als het Rhinovirus sterk
met astma op latere leeftijd was geas-
socieerd. Een ander cohortonderzoek
vond dat kinderen die in het eerste
levensjaar respiratoire infecties door-
maakten, niet verschilden ten aanzien
van allergische sensibilisatie van con-
trolekinderen, maar wel meer astma-
symptomen hadden op tienjarige leef-
tijd.

Een aantal studies heeft zich gericht
op geboortevolgorde, gezinsgrootte en
kinderdagverblijfbezoek. Zo blijkt dat
verminderde fertiliteit (kleinere
gezinsgrootte) heeft geleid tot een
grote afname van kindersterfte door
infectieziekten. Het is nuttig dit in
gedachten te houden bij het interpre-
teren van een mogelijk beschermend
effect van ‘grote gezinnen’ op het ont-
staan van allergie en astma. Ook werd
aangetoond dat kinderen die in hun
eerste jaar naar een kinderdagverblijf
gingen ruim vijf keer vaker een infec-
tie van de lagere luchtwegen door-
maakten dan kinderen die in die peri-
ode thuis bleven. Dat risico was groter
voor kinderen van allergische ouders.
Ook het hebben van oudere broers of
zusjes verhoogde in deze studie het
optreden van respiratoire infecties,
ook weer vooral bij kinderen van
allergische ouders.

Antibiotica    Als de vroegere bloot-
stelling aan infectieuze micro-orga-
nismen bescherming biedt en mee-
helpt de ontwikkeling van allergieën
tegen te gaan, zou het huidige vacci-
natieschema de kans op het ontwikke-
len van allergisch astma en andere
allergische aandoeningen kunnen ver-
hogen, ofwel via directe invloed op
het immuunsysteem, ofwel via een
vermindering van de infectiedruk. Bij
onderzoek naar verschillen tussen de
al dan niet gevaccineerde groepen
kinderen is het van belang om reke-

ning te houden met andere mogelijke
verschillen tussen de onderzoeksgroe-
pen, zoals verschillen in rookgedrag,
voedingsgewoonten of stress. Mede
op basis van dit type onderzoek denkt
men in het algemeen dat vaccinatie op
kinderleeftijd het risico op astma of
allergie niet verhoogt. Verschillende
prospectieve studies suggereren dat
het verband tussen antibioticagebruik
en allergie dat soms wordt gevonden,
te wijten is aan ‘omgekeerde causa-
liteit’: de infecties die tot het voor-
schrijven van antibiotica leiden, lei-
den ook tot meer astma. Een soortge-
lijk verband is ook gerapporteerd
voor antibioticagebruik in de zwan-
gerschap. Ook een recente studie con-
cludeert dat er geen causaal verband is
tussen antibioticagebruik op jonge
leeftijd en het ontstaan van allergie of
astma.

Probiotica    Het gedurende mini-
maal drie maanden geven van uitslui-
tend borstvoeding beschermt tegen
het krijgen van astma en constitutio-
neel eczeem. Dit beschermende effect
treedt vooral op bij kinderen van
ouders met astma of allergieën. Op
theoretische gronden is het voorstel-
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baar dat probiotica de tolerantievor-
ming en de gut closure moduleren.
Finse onderzoekers suggereren dat
met de pre- en postnatale toediening
van Lactobacillus GG (LGG) reductie
van het percentage kinderen met ato-
pisch eczeem kan worden bereikt. Op
de opzet van deze studie is overigens
veel kritiek gekomen. Bovendien lij-
ken de late resultaten eerder te wijzen
op een toename van luchtwegallergi-
sche klachten. Voordat probiotica
kunnen worden ingezet in het kader
van allergiepreventie, moet dan ook
nog een aantal vragen worden beant-
woord. Niet alle probiotica hebben
immers dezelfde eigenschappen en
wat voor LGG geldt, hoeft niet voor
andere bacteriestammen te gelden.

De vele typen bifidobacteriën die in
vivo zijn aangetroffen, blijken ver-
schillende immunomodulerende
eigenschappen te hebben. Het is zelfs
niet duidelijk of het ideale probioti-
cum tot de bifidusflora hoort. Verder
is niet bekend welke dosering zou
moeten worden toegepast en evenmin
wanneer met toediening ervan moet
worden begonnen, en hoe lang deze
moet worden voortgezet. Tenslotte is
het niet zeker of alle probiotica die nu
in onderzoek zijn, wel onder alle
omstandigheden veilig kunnen wor-
den toegediend. Het zou in theorie
dan ook interessant zijn om het pre-
ventieonderzoek niet alleen te richten
op probiotica, maar ook prebiotica
erbij te betrekken. Deze hebben een
veel diffuser effect op de darmflora en
kunnen de probiotische boodschap
misschien beter uitdragen. Niet alleen
de effectiviteit, ook de veiligheid van
de toevoeging van prebiotica aan zui-
gelingenvoeding moet echter nog ver-
der worden bestudeerd voordat die
kan worden aanbevolen voor allergie-
preventie. Hetzelfde geldt voor het
toevoegen van zeer-lange-keten-meer-
voudig-onverzadigde-vetzuren aan
kunstvoeding.

Conclusie    Verschillende hypothe-
sen zijn geformuleerd ter verklaring
van de breed gesignaleerde toename

in de prevalentle van allergische aan-
doeningen. Er zijn twee niet-uitslui-
tende mogelijkheden: substanties die
allergische aandoeningen versterken,
kunnen zijn toegevoegd aan onze leef-
omgeving en factoren die beschermen
tegen de ontwikkeling van allergie
kunnen verloren zijn gegaan.

De belangrijke veranderingen op het
platteland hebben geleid tot de afna-
me in worminfecties, verminderd
contact met (rund)vee, veranderde
blootstelling aan mycobacteria in de
grond, veranderingen in bacteriële
kolonisatie in de darm en een afname
in besmetting met het hepatitis-A-
virus. Daarnaast hebben veranderin-
gen in onze leefomgeving ertoe geleid
dat we meer tijd binnen doorbrengen,
wat gepaard gaat met een verhoogde
blootstelling aan een geïsoleerde war-
me, stoffen omgeving met vaak slech-
te luchtkwaliteit (vanwege actief en
passief roken). De veranderde darm-
flora als gevolg van ingrijpende wijzi-
gingen in het dieet en de afnemende
lichaamsbeweging zou hebben kun-
nen leiden tot een verlies van een
beschermende functie van de longen.

Naast toegenomen hygiëne, vaccina-
ties en antibioticumgebruik zou dit
hebben kunnen leiden tot meer aller-
gische sensibilisatie.

Om de bijdragen van dit soort hypo-
thesen aan de verhoogde prevalentie
van allergische ziekten te onderbou-
wen, zijn gerandomiseerde interven-

tiestudies noodzakelijk. Deze zijn ech-
ter slechts zeer weinig in de literatuur
voorhanden. Bovendien zijn ze
ethisch vaak moeilijk haalbaar en
ontbreken er vaak goede klinische en
laboratoriumparameters om de effec-
tiviteit van de interventie in kwantita-
tieve en kwalitatieve zin vast te leggen.
Daarmee blijft veel hangen in spe-
culatie en theoretische aanne-
melijkheid.

Antibioticagebruik op jonge 

leeftijd, geen causaal verband met

allergie of astma

Kinderen die in hun eerste jaar naar een kinderdagverblijf gingen, maakten ruim vijf keer vaker een infectie van de lagere

luchtwegen door dan kinderen die in die periode thuis bleven.
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