Worm voorkomt allergie
Kinderen die blootstaan aan veel infecties,
hebben minder kans op allergieën dan andere kinderen. Om te onderzoeken hoe
dat werkt, verdiepten een aantal lumc-onderzoekers zich in de situatie op het platteland in Ghana. Daar ontdekten ze dat
twee genen die bij allergische kinderen ac-
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Dr. Martine Jager is een aanstekelijk oogonderzoeker. “Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is ontzettend belangrijk. We worden steeds ouder en dat gaat
gepaard met oogklachten. Alles wat we
kunnen voorkomen door goed onderzoek
is mooi meegenomen.” Haar enthousiasme leverde haar een bestuursfunctie op bij
de prestigieuze organisatie voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, de
arvo (Association for Research in Vision
and Ophthalmology).
Ze straalt wanneer ze vertelt: “Een jaar geleden werd ik verkozen tot president van
de arvo. Als eerste niet-Amerikaan!” Ze
legt uit waarom dit bijzonder is: “De arvo
is een van oorsprong Amerikaanse organisatie. Toch zie je op het jaarlijkse congres
in Florida steeds meer mensen uit de rest
van de wereld. Hier ontmoeten meer dan
tienduizend oogonderzoekers elkaar. Helaas kregen voornamelijk de Amerikanen
reissubsidies. De niet-Amerikanen betreurden dat: ook zij hebben veel kennis op
ooggebied en maken vaak meer kosten,
bijvoorbeeld voor de vliegreis.”
Als voorzitter bevorderde Jager dat die si-

De ogen van Martine Jager

tuatie veranderde. Het congres werd aantrekkelijker voor niet-Amerikanen; ook zij
krijgen sinds dit jaar reissubsidies. Zo kan
er nóg meer kennis uitgewisseld worden.
Jager werpt regelmatig een blik buiten Nederland om te leren van collega’s en heeft
veel contacten met topinstituten. Ze beveelt het alle jonge wetenschappers aan
eens buiten de Nederlandse deur te kijken
en helpt hen graag hierbij: “Het is erg leuk
om studenten aan een mooie plaats helpen; dat leidt soms tot een promotietraject. We hebben nu bijvoorbeeld een studente op Harvard en een promovendus in
Baltimore.”
Het presidentsjaar zit erop, maar de arvo

laat Jager niet gaan. Inmiddels is ze past
president en heeft ze verschillende taken in
de organisatie. Jager timmert wereldwijd
aan de weg door arvo-chapters te helpen
oprichten. “Dat is een andere manier
waarop de arvo breder kijkt dan Amerika.
De chapters zijn lokale arvo’s die ook bijeenkomsten organiseren en reisbeurzen geven. Zelfs in Brazilië is er één: de bravo.”
Maar Nederland mag ook tevreden zijn
met de arvo-Ned, door Jager opgericht.
“Je kunt nu in eigen land op topniveau
praten over oogonderzoek, daarvoor hoef
je niet naar Florida. Hoewel, op het jaarlijkse arvo-congres kun je natuurlijk niet
wegblijven.” (AH)
■

tiever zijn dan normaal, juist minder actief zijn bij kinderen die een worminfectie
hebben. Dr. Franca Hartgers en haar collega’s bestudeerden onder leiding van prof.
dr. Maria Yazdanbakhsh (Parasitologie)
120 schoolgaande Ghanese kinderen van
vijf tot veertien jaar. Ze maten hun allergie
voor huisstofmijt met een huidpriktest.
Een allergische reactie bij die test duidt op

een verhoogde kans op astma.
Infectie met de worm S. haematobium
blijkt de kans op overgevoeligheid voor
huisstofmijt te verminderen. Bijna de helft
van de jeugdigen (46) was geïnfecteerd
met die worm. Vijf van hen (11 procent) reageerden allergisch op de huidtest met
huisstofmijt. Van de kinderen die niet geinfecteerd waren met die worm reageerden
er 14 allergisch (19 procent).
Tot zover bevestigt dat het eerder gedane
speurwerk. De verrassing lag in de activiteit van de genen: door de worminfectie
blijkt de activiteit van de genen tlr2 en
socs-3 lager te zijn, terwijl die genen bij
kinderen met een allergische huidtest juist
actiever zijn dan normaal. “We hebben
dus een moleculaire link gevonden die
mogelijk verklaart hoe infecties allergie
kunnen onderdrukken”, aldus Yazdanbakhsh. Ook in Europese studies bij boerenkinderen blijkt een hoge blootstelling
aan micro-organismen de kans op allergie
te verminderen, weet de Leidse professor:
“Die gedachte bestaat al heel lang. Als we
het mechanisme erachter begrijpen dan
kunnen we dat nabootsen zonder mensen
aan infecties bloot te stellen. We zouden
dan specifieke moleculen moeten vinden
die bijvoorbeeld socs-3 in bepaalde organen remmen.”
De onderzoekers publiceerden hun resultaten in PLoS Neglected Tropical Diseases
van april. (SH)
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Oog voor het oog

Wie een worminfectie oploopt in de zandbak, heeft minder kans op allergieën.
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