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Het afweersysteem
Het afweersysteem beschermt ons lichaam tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen.
Om dat zo goed mogelijk te doen bestaat het afweersysteem uit verschillende componenten
die een algemene tot meer specialistische functie hebben. Ten eerste wordt het lichaam
beschermd door barrières zoals de huid en slijmvliezen. Wanneer een ziekteverwerker daar toch
doorheen weet te dringen zal die in contact komen met de witte bloedcellen en antistoffen
van het afweersysteem. In de meeste gevallen zullen die de ziekteverwekker herkennen en
onschadelijk maken, waardoor ziekte voorkomen kan worden. Soms is een ziekteverwekker
het afweersysteem echter te snel of te slim af en kunnen toch (tijdelijk) ziekteverschijnselen
ontstaan. Het afweersysteem leert hier echter van, waardoor bij een volgende besmetting
sneller en effectiever gereageerd kan worden en men niet meer ziek zal worden. Ofwel, je
bent immuun geworden voor die ziekteverwekker. Vaccinatie berust ook op dit principe.
Doordat men door middel van een vaccin het afweersysteem alvast laat kennismaken met een
onschadelijke variant of een onderdeel van een ziekteverwekker kan men immuun worden
voor de echte ziekteverwekker.

Verschillen wereldwijd
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Er blijken grote verschillen tussen mensen te bestaan in hoe goed hun afweersysteem werkt.
Zo is er in de laatste decennia in Westerse landen een flinke toename gezien in het aantal
mensen dat een allergische aandoening heeft, zoals astma en hooikoorts, en in het aantal
mensen met een chronische ontstekingsziekte, zoals suikerziekte, multiple sclerose en de
ziekte van Crohn. In deze gevallen reageert het afweersysteem onnodig tegen onschuldige
allergenen, zoals stuifmeel, of tegen het eigen lichaam, zoals bij auto-immuunziekten,
waardoor ziekte ontstaat. De toename in deze ziekten wordt toegeschreven aan veranderde
levensomstandigheden in Westerse landen, waardoor men de laatste decennia minder wordt
blootgesteld aan bijvoorbeeld bacteriën en parasieten dan voorheen. Door de afwezigheid (of
andere samenstelling) van deze organismen zou het afweersysteem uit balans zijn geraakt en
remming missen. In ontwikkelingslanden en op het platteland zouden die veranderingen nog
niet of in mindere mate hebben plaatsgevonden, waardoor de plaatsgebonden verschillen zijn
ontstaan. Naast de verschillen in het voorkomen van deze ziekten, blijken er wereldwijd ook
verschillen te bestaan in de werkzaamheid van vaccins. Vaccins tegen tuberculose, rode hond
en malaria blijken bijvoorbeeld beter te beschermen in Europa of de Verenigde Staten dan
in Afrika. Het is echter nog niet bekend op wat voor manier het afweersysteem van mensen
uit verschillende gebieden anders werkt, terwijl onderzoek naar allergieën, ontstekingsziekten
en vaccins wel bij deze kennis gebaat zou kunnen zijn. In dit proefschrift wordt daarom
het afweersysteem van mensen uit Westerse landen vergeleken met dat van mensen uit
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ontwikkelingslanden en van mensen wonend in de stad met dat van mensen wonend op het
platteland.

IgG glycosylering
In Hoofdstuk 2 en 3 zijn verschillende groepen mensen vergeleken op basis van de
glycosylering van hun antilichamen. Antilichamen zijn antistoffen die vooral geproduceerd
worden als reactie op reeds bekende ziekteverwekkers en daarmee van cruciaal belang zijn voor
het geheugen van het afweersysteem en voor de werking van veel vaccins. Het antilichaam zelf
is een eiwit dat zich aan ziekteverwekkers kan binden en die daarmee onschadelijk kan maken.
De structuur van suikergroepen die aan antilichamen vastzitten (glycosylering) blijken echter
de werking van een antilichaam te kunnen versterken, afzwakken of veranderen. In Hoofdstuk
2 wordt vastgesteld dat de suikergroepen van antilichamen die geproduceerd worden na
vaccinatie anders zijn en mogelijk de werking van het antilichaam kunnen beïnvloeden. In
Hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de suikergroepen van antilichamen ook tussen volken
wereldwijd verschilt en dat dit lijkt af te hangen van de activiteit van het afweersysteem. Ook
zouden de suikergroepen van antilichamen van Europeanen over het algemeen tot zwakkere
afweerreacties kunnen leiden dan bij Afrikanen.

Immuunprofielen
In de Hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de witte bloedcellen van Europeanen en
Afrikanen met elkaar vergeleken. De samenstelling van verschillende typen witte bloedcellen
in het bloed zijn onderzocht, waarna een verschillend immuunprofiel voor Europeanen en
Afrikanen is vastgesteld. Daarnaast is ook de afweerreactie van bepaalde witte bloedcellen
onderzocht. Na isolatie van die cellen uit het bloed zijn ze in petrischaaltjes of reageerbuizen
gekweekt waaraan vervolgens stimulerende stoffen zijn toegevoegd, zoals onderdelen van
ziekteverwekkers. Hierdoor kan nauwkeurig vergeleken worden in welke mate en op wat voor
manier de cellen reageren. Het afweersysteem van Afrikanen bleek over het algemeen meer
training en geheugen te hebben dan dat van Europeanen, wat waarschijnlijk komt door een
hogere blootstelling aan organismen gedurende het leven. Wel leek het afweersysteem van
Afrikanen op bepaalde gebieden juist geremd te worden, waardoor die afweerreacties juist
minder sterk waren.

Malaria
In Hoofdstuk 7 worden Europeanen en Afrikanen verder vergeleken, maar wordt bovenal de
afweerreactie na een infectie met malariaparasieten bestudeerd. Malaria is een infectieziekte
die veroorzaakt wordt door Plasmodium parasieten. Men kan met de parasiet geïnfecteerd
raken na een beet van een besmette malariamug, die vooral in tropische landen voorkomt.
Hierna kunnen koortsverschijnselen ontstaan, maar zeker in jonge kinderen kan de ziekte
zelfs een dodelijk afloop hebben. Personen die veel blootgesteld worden aan de parasiet
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zullen na verloop van tijd enige afweer ontwikkelen. Deze natuurlijke afweer is in Hoofdstuk
7 bestudeerd door Europeanen en Afrikanen te vergelijken, waarna beschreven is welke
onderdelen van het afweersysteem werkzaam zijn tegen de malariaparasiet en wanneer.
Deze kennis kan ingezet gaan worden bij het ontwikkelen van een vaccin tegen malaria.
Tegelijkertijd kunnen de geconstateerde verschillen tussen Europeanen en Afrikanen van
belang zijn voor de ontwikkeling van vaccins in het algemeen en van behandelingen voor
allergieën en chronische ontstekingsziekten.
In Hoofdstuk 8 is de afweer tegen malaria verder onderzocht door γδ T cellen en CD4+
T cellen in Indonesische schoolkinderen te analyseren. Deze witte bloedcellen blijken in het
bloed van geïnfecteerde kinderen in andere hoeveelheden voor te komen dan in dat van
ongeïnfecteerde kinderen. Bovendien blijkt dat sommige veranderingen langdurig zijn nadat
een kind niet meer geïnfecteerd is. Deze veranderingen zouden betrokken kunnen zijn bij de
opbouw van natuurlijke afweer tegen malaria.

Conclusie
Door het afweersysteem van verschillende groepen mensen te vergelijken biedt dit proefschrift
nieuwe inzichten in de geografische verschillen voor effectiviteit van vaccines en het
voorkomen van ontstekingsziekten. De ontdekte verschillen geven aan dat het wellicht nodig
is om voor verschillende populaties verschillende vaccins en behandelingen te ontwikkelen.
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