Tolerantie voor gluten door vroegere blootstelling?
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De ontwikkeling van coeliakie is gerelateerd aan de voeding die een kind vroeg in het leven krijgt. Dit publiceerden onderzoekers van de populatiestudie ‘ETICS’, dat
staat voor ‘Exploring the iceberg of celiacs in Sweden’,
onlangs in Pediatrics.1 De auteurs suggereren dat het
geleidelijk starten met de inname van kleine hoeveel
heden gluten vóór de leeftijd van 6 maanden en gedurende de periode waarin borstvoeding wordt gegeven,
preventief werkt tegen coeliakie. Wat betekenen deze
bevindingen voor Nederland, waar het gebruikelijk is
gluten vanaf de leeftijd van 6 maanden te introduceren?2
De Zweedse ‘coeliakie-epidemie’

Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw verviervoudigde de incidentie van gediagnosticeerde coeliakie bij
kinderen jonger dan 2 jaar in Zweden. Zowel het begin
als het eind van deze ‘coeliakie-epidemie’ werd voorafgegaan door veranderingen in de voeding van jonge kinderen. In 1982 werd ouders geadviseerd de glutenintroductie uit te stellen van de leeftijd van 4 maanden, wat in
Zweden gebruikelijk was, naar 6 maanden. Tegelijkertijd,
maar onafhankelijk van de adviezen over de leeftijd voor
glutenintroductie, werd de hoeveelheid gluten in
Zweedse opvolgmelk verhoogd. In 1996 werd het advies
ten aanzien van glutenintroductie weer teruggedraaid
naar de voor Zweden ‘traditionele’ manier: in kleine hoeveelheden, op de leeftijd van 4 maanden en het liefst
gedurende de periode van borstvoeding. Dit werd gevolgd
door het einde van de coeliakie-epidemie.3 Kinderen
geboren tijdens de epidemie werden dus op een latere
leeftijd blootgesteld aan een grotere hoeveelheid gluten.
Daarnaast kregen ze significant minder vaak borstvoeding tijdens de glutenintroductie.
De studie De ETICS-studie is onderdeel van het project
‘Prevent coeliac disease’ (PreventCD, www.preventcd.
com), dat wordt gesteund door de Europese Commissie
(FP6-2005-FOOD-4B-36383) en dat wordt gecoördineerd

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde,
Leiden.
Drs. S.L. Vriezinga, arts-onderzoeker;
dr. M.L. Mearin, kinderarts MDL.
Contactpersoon: dr. M.L. Mearin (m.l.mearin_manrique@lumc.nl).

vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum.4 In de
ETICS-studie is gekeken naar de prevalentie van coeliakie bij Zweedse kinderen van 12 jaar oud, die zijn geboren
tijdens (n = 7567) of na de epidemie (n = 5712). De 2
cohorten verschilden in de leeftijd waarop gluten werden
geïntroduceerd, in de hoeveelheid gluten die ze kregen,
en in de frequentie van het geven van borstvoeding op
het moment van glutenintroductie. Alle kinderen werden
gescreend op coeliakie, tenzij de diagnose al gesteld was.
Bij kinderen met een positieve screeningsuitslag werd
verdere diagnostiek naar coeliakie verricht. Op de leeftijd
van 12 jaar was de totale prevalentie van coeliakie significant lager in het cohort geboren na de epidemie dan in
het eerder geboren cohort: 2 versus 3%. De auteurs suggereren dat de Zweedse traditionele manier van glutenintroductie coeliakie significant vaker zou voorkómen, ten
minste tot en met de leeftijd van 12 jaar.
Mogelijke verklaring

Het ontwikkelen van orale tolerantie is een ingewikkeld
proces dat vroeg in het leven optreedt. Zowel immunologische en genetische factoren als omgevingsfactoren zijn
hierbij van belang.5 Immunomodulerende eigenschappen
van borstvoeding en darmflora zouden bijdragen aan de
ontwikkeling van orale tolerantie en aan de preventie van
auto-immuunziekten.6 Patiënten met coeliakie ontwikkelen geen tolerantie voor gluten of verliezen deze tolerantie later in het leven. Het effect van borstvoeding
hierop is niet eenduidig.7 Er zijn aanwijzingen dat de
leeftijd van glutenintroductie van belang is bij het behouden van tolerantie, en dat er een kansrijke periode (‘window of opportunity’) bestaat tussen de leeftijd van 4 en 6
maanden.8 De resultaten van de ETICS-studie suggereren
inderdaad dat de leeftijd en de hoeveelheid gluten bij
introductie een rol spelen in het behouden van tolerantie
tot en met de prepuberale of puberale leeftijd.
Overwegingen

Er zitten haken en ogen aan de Zweedse studie. Hoewel
de prevalentie van coeliakie significant lager was in het
postepidemische cohort (2%), is deze opmerkelijk hoog in
vergelijking met de rest van Europa, waar de prevalentie
rond 1% ligt.9 Hier is tot nu toe geen verklaring voor.
Daarnaast heeft dit ‘Zweedse populatie-experiment’,
zoals de onderzoekers zelf zeggen, wel wat weg van een
interventiestudie, maar is het dat niet. Gegevens over de
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duur van de borstvoeding en de leeftijd waarop gluten
werden geïntroduceerd, werden retrospectief verkregen.
Tevens werd niet gekwantificeerd hoeveel gluten de kinderen binnenkregen. De ideale methode om het effect
van de introductie van gluten in de voeding van jonge
kinderen te onderzoeken is met een prospectieve, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde interventiestudie
bij pasgeborenen.
Prospectieve interventiestudie Een dergelijke studie
loopt al enkele jaren in Europa, de ‘PreventCD-familiestudie’.4 Hieraan doen 950 kinderen uit 10 Europese landen mee. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op
coeliakie, omdat ze minstens 1 eerstegraadsfamilielid
met coeliakie hebben en zelf drager zijn van de coeliakiegenen HLA-DQ2 en/of -DQ8. De kinderen werden
gerandomiseerd tussen dubbelblinde toediening van
dagelijks 100 mg gluten of placebo op de leeftijd van 4-6
maanden. Borstvoeding werd nadrukkelijk geadviseerd.
De deelnemers worden medisch nauwlettend gevolgd
met onder andere screening op coeliakie. Daarnaast worden studies verricht naar de genetische en immunologische factoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van
de ziekte. Tevens wordt de gluteninname gekwantificeerd
en wordt de borstvoeding geanalyseerd. De hypothese is
dat op de leeftijd van 3 jaar coeliakie voorkómen is bij
50% van de kinderen die de gluteninterventie ontvangen
heeft. Als alle kinderen 3 jaar oud zijn, zullen de resultaten nader geanalyseerd worden.

Aanbeveling in Nederland

In Nederland luidt het advies pas met glutenbevattende
voeding te starten vanaf de leeftijd van 6 maanden.2 Het
recente advies van de European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) is dat gluten niet vóór de leeftijd van 4 maanden
maar ook niet later dan 6 maanden geïntroduceerd moeten worden, en bij voorkeur als het kind borstvoeding
krijgt.10 Het wetenschappelijk bewijsvoor dit advies is
matig, zoals is aangetoond met een systematische review
van de PreventCD-studiegroep.10 In de discussie over de
timing van glutenintroductie zijn de resultaten van de
Zweedse onderzoekers een stap in de goede richting.
Maar voordat we de Nederlandse richtlijnen aanpassen is
sterker bewijs wenselijk. Dat bewijs moet afkomstig zijn
uit prospectieve studies zoals de PreventCD-familie
studie. Nog even afwachten dus.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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