Afweer verliest naïviteit
Het immuunsysteem beschermt ons tegen
vervelende ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Het
ontwikkelt zich continu, vooral tijdens de
eerste levensjaren. Maar ook in de baarmoeder staat het immuunsysteem al op
scherp. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie van wetenschappers uit Leiden, Gabon, Oostenrijk en Duitsland, onder leiding van Ayola Akim Adegnika in
Gabon en prof. dr. Maria Yazdanbakhsh
(Parasitologie). Zij beweren dat blootstelling aan infectieziekten tijdens de zwangerschap een effect heeft op de samenstelling
van het immuunsysteem van het kind.
In het navelstrengbloed van pasgeborenen
uit Gabon, dat in Centraal Afrika ligt,
vonden ze grote verschillen met navelstrengbloed van pasgeborenen uit Oostenrijk. Nu komen infectieziekten als malaria
veelvuldig voor in Gabon en in Europa
veel minder. Deze ziekten bleken voornamelijk een effect te hebben op cellen die
binnendringers opmerken (dendritische
cellen), cellen die snel reageren op infecties (monocyten) en cellen die het afweersysteem in toom houden (regulatoire t-cellen). Zo waren de eerste twee celtypen in
aantal vergroot, terwijl het aantal regulatoire t-cellen verkleind was, wat een indicatie voor een hogere activiteit kan zijn.
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Ook bleek de Toll-like receptor, gespecialiseerd in het herkennen van patronen die
op veel ziekteverwekkers voorkomen, in
de Gabonese baby’s minder vaak op de
buitenkant van afweercellen voor te komen. Sterker nog, ze waren er wel, maar
hadden zich teruggedrongen tot de binnenkant van de celwand. Dit is een bekend proces in de immunologie en treedt
alleen op als cellen daadwerkelijk zijn
blootgesteld aan ziektekiemen. Kortom,

te vaccineren? “Nee”, zegt bedrijfsarts Marita Danhof. “Vaccinatie roept een reactie
op van je eigen immuunsysteem, maar bij
ouderen en zwakkeren werkt dat niet goed.
Dan helpt vaccinatie ook niet afdoende. In
zo’n geval kun je beter familieleden en andere mantelzorgers vaccineren. En dat
geldt dan ook voor de ‘handen aan het
bed’ in zorginstellingen. Vandaar ook dat
de Gezondheidsraad dit sinds vorig jaar
aanbeveelt. Je moet een goede reden hebben om niet mee te doen.”
Veel gehoord bezwaar is dat je tóch griep
krijgt na vaccinatie. Rabe: “Het kan zijn
dat je een flinke verkoudheid krijgt, met
koorts. Dat is dan geen echte griep. Het
komt ook voor dat het vaccin in een bepaald jaar niet de juiste cocktail bevat en
dat er een ander griepvirus actief is dan
voorspeld. Dat bezwaar wordt kleiner als je
elk jaar een griepvaccinatie haalt. De dekking wordt dan steeds beter.”
En natuurlijk zien leidinggevenden nog
een ander voordeel aan de griepprik. Rabe:
“Het gaat ook om ziekteverzuim. Hoe
meer gevaccineerden, hoe minder de patiëntenzorg in gevaar komt bij een griepepidemie.” (MvB)
■
De griepprik is verkrijgbaar in de periode 3 tot en
met 28 november. Nadere informatie over tijd en
plaats in de Salarisinfo en op Albinusnet.
het afweersysteem van deze Afrikaanse
kinderen was niet naïef meer. Dit onderzoek is alleen al interessant omdat het
model voor een naïef afweersysteem is gebouwd op baby’s die in West-Europa en
Amerika geboren zijn. Nu lijkt het er echter op dat omgevingsfactoren wel degelijk
het afweersysteem kunnen vormen en
misschien zelfs voorbereiden op wat de
baby -na de geboorte – te wachten staat.
(SL)
■
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Binnenkort kan iedere lumc’er weer de gratis griepvaccinatie gaan halen. Dat is in het
belang van de medewerkers, maar vooral
van kwetsbare patiënten, is het standpunt
van de Raad van Bestuur. Daarom wordt
met name de mensen die met patiënten
werken dringend geadviseerd zich te laten
vaccineren. Prof. dr. Klaus Rabe (afdelingshoofd Longziekten en voorzitter divisie 2)
is het daar van harte mee eens. “Echte
griep oftewel influenza is een ernstige, frequente en onderschatte longaandoening.
Bij copd-patiënten kan het een ernstige, gevaarlijke verslechtering geven. Dat geldt
ook voor kankerpatiënten en andere mensen met verminderde immuniteit.” Onderzoek wijst uit dat de sterfte in bijvoorbeeld
verpleeghuizen flink vermindert als 50 procent van de medewerkers gevaccineerd is.
Maar het lumc – en andere umc’s en ziekenhuizen in binnen- en buitenland – halen dat percentage lang niet.
“Juist gezondheidszorgmedewerkers hebben hier duidelijke meningen over. Ze weten wel wat goed voor ze is, bijvoorbeeld
dat ze het niet nodig hebben”, zegt Rabe.
“Maar ik wil toch een beroep doen op het
medisch verstand en het ethisch bewustzijn. Je hebt ook een verantwoordelijkheid

richting patiënt. Je moet een afweging maken tussen je individuele vrijheid en het
belang van je patiënten.”
Is het niet voldoende zulke patiënten zelf

tekening Jan Hein van Dierendonck

Goede redenen voor een
griepprik

11 oktober 20 0 8 | nummer 1 2

