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NEdERLANdSE SAMENvATTING
In Hoofdstuk I wordt een algemene introductie gegeven over de definitie, 
prevalentie en pathogenese van voedselallergie. Ook wordt een overzicht 
gegeven van de huidige kennis over het natuurlijk beloop, de prognose, klinische 
presentatie, diagnose en therapie van koemelkallergie (KMA). Daarnaast wordt 
de huidige kennis van de rol van koemelkeiwit (KME)-specifieke B- en T-cellen 
in de allergische respons tegen koemelkeiwit besproken. Aan het einde van dit 
hoofdstuk worden de doelen van dit poefschrift besproken. Het doel van dit 
proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de immunologische mechanismen die 
ten grondslag liggen aan het ontstaan van KMA en de ontwikkeling van tolerantie 
of persisterende KMA later op de kinderleeftijd. Tevens worden diagnostische 
methoden beschreven die gebaseerd zijn op de diversiteit van de kliniek van KMA 
en die in de praktijk clinici kunnen helpen om te besluiten welke zuigeling met een 
verdenking op KMA voor diagnostiek door te verwijzen naar een gespecialiseerd 
centrum dan wel in eerste instantie een open voedsel provocatie te verrichten

In Hoofdstuk II wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de 
onderzoekspopulatie die is gebruikt voor de verschillende studies in dit 
proefschrift. Zuigelingen met symptomen verdacht voor KMA en met een 
leeftijd van 12 maanden of jonger, werden door de consultatiebureaus in de 
omstreken van Amsterdam doorverwezen naar het Emma Kinderziekenhuis, 
Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Alle zuigelingen volgden een 
diagnostische procedure, welke onder andere bestond uit een dubbelblinde 
placebogecontroleerde voedselprovocatie (DBPGVP). De diagnose KMA werd 
gesteld op basis van een positieve uitslag van een DBPGVP. Om de ontwikkeling 
van tolerantie te vervolgen werden alle kinderen met KMA jaarlijks teruggezien 
om een DBPGVP te verrichten. In totaal werden zeventig kinderen (42 jongens, 
28 meisjes) in het onderzoek geincludeerd. De symptomen verdacht voor KMA 
verbeterden bij 73% (n=51) van de kinderen tijdens de eliminatie fase van de 
diagnostische procedure. De diagnose KMA werd gesteld bij 26 kinderen, en 
werd verworpen bij 25 kinderen met symptomen verdacht voor KMA. In dit 
hoofdstuk worden de karakteristieken van de onderzoekspopulatie beschreven.

Hoofdstuk III beschrijft een studie waarin we hebben onderzocht of KME-
specifieke T- en B-cel responsen en klinische reacties tegen KME bij kinderen 
met KMA op de zuigelingenleeftijd geassocieerd zijn met de ontwikkeling van 
tolerantie of persisterende KMA na het eerste levensjaar. Daarnaast gebruikten wij 
een computer algoritme, welke gebaseerd is op een HLA-DR1-bindende matrix 
en ontwikkeld is voor het identificeren van pan-DR bindende T cell epitopen, om 
KME-specifieke epitopen te identificeren op de belangrijkste koemelkeiwitten. 
In deze studie vonden wij dat de KME-specifieke T-cel respons van kinderen 
met persisterende KMA gekarakteriseerd wordt door een combinatie van 
verhoogde KME-specifieke CD4+ T-cel proliferatie, IL-10 produktie en een Th2 
gemedieerd cytokine patroon. Ook vonden wij dat zuigelingen met KMA en 
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verhoogde KME-specifieke IgE waarden of acute klinische reacties tegen KME 
waarschijnlijk vaker persisterende KMA later op de kinderleeftijd hebben dan 
kinderen zuigelingen met geen detecteerbare KME-specifieke IgE waarden of 
late klinisch reacties tegen KME. Daarnaast identificeerden wij 8 potentiële KME-
specifieke T-cel epitopen. Wij vonden geen verschil in de herkenning van KME-
specifieke epitopen tussen zuigelingen met en zonder KMA. Wij concluderen dat 
verhoogde KME-specifieke CD4+ T-cell proliferatie met een Th2 gemedieerd 
cytokine patroon en IL-10 produktie, verhoogde KME-specifieke IgE waarden en 
acute klinische reacties tegen KME geassocieerd zijn met persisterende KMA en 
dus bruikbare prognostische instrumenten kunnen zijn om de zuigeling met KMA 
te identificeren die een verhoogd risico heeft op persisterende KMA, en mogelijk 
ook op de allergische mars later op de kinderleeftijd.

In Hoofdstuk IV wordt een studie beschreven welke als doel had een triage 
model te ontwikkelen dat gebaseerd is op de diversiteit van de kliniek van KMA 
en in de praktijk clinici handvaten geeft om te besluiten welke zuigeling met een 
verdenking op KMA voor diagnostiek door te verwijzen naar een gespecialiseerd 
centrum voor het verrichten van een DBPGVPV, dan wel in eerste instantie een 
open voedsel provocatie te laten verrichten en daarbij het verrichten van een 
DBPGVP mogelijk te voorkomen. Onze resultaten laten zien dat een diagnostisch 
model met als voorspellende waarden buikkrampen, ontroostbaar huilen en een 
score systeem voor atopisch eczeem the objectieve SCORAD index redelijk goed 
onderscheid maakt tussen zuigelingen met en zonder een positieve uitslag van 
een DBPGVP. Wij concluderen dat een triage model, dat gebaseerd is op relatief 
makkelijk te verkrijgen klinische parameters, artsen die werken in de eerstelijns 
gezondheidszorg zou kunnen helpen om te besluiten welke zuigeling met een 
verdenking op KMA voor diagnostiek door te verwijzen naar een gespecialiseerd 
centrum, dan wel in eerste instantie een open voedsel provocatie te laten 
verrichten. 

Hoofdstuk V beschrijft een studie waarin de bijdrage van specifiek IgE en im-
munogluboline vrije lichte ketens in de klinische allergische reacties op caseïne- 
en wei proteïnes is onderzocht. In een dier model werden muizen oraal gesensi-
biliseerd met caseïne of wei proteïnes waarna de muizen acute klinische reacties 
vertoonden na provocatie met het specifieke antigen. Wij laten zien dat na sen-
sibilisatie de serum waarden van wei-specifiek IgE verhoogd waren in wei ges-
ensibiliseerde muizen, terwijl in het serum van caseïne gesensibiliseerde muizen 
het caseine-specifiek IgE niet verhoogd was. Daarintegen waren de waarden 
van immunogluboline vrije lichte ketens verhoogd in caseïne gesensibiliseerde 
muizen. Tevens verminderde de klinische reacties in caseïne gesensibiliseerde 
muizen door het gebruiken van een specifieke antagonist van immunogluboline 
vrije lichte ketens (F991), terwijl wei geïnduceerde klinische reacties hierdoor 
niet veranderden. Daarnaast vonden wij in een humaan model significant hogere 
waarden van kappa en lambda vrije lichte ketens in het serum van zuigelingen 
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met KMA in vergelijking met niet allergische zuigelingen. Wij concluderen dat 
sensibilisatie met koemelkeiwitten kan leiden tot zowel IgE-afhankelijk en immu-
nogluboline vrije lichte keten afhankelijke klinische allergische reacties en sug-
gereren dat het meten van de serum waarden van immunogluboline vrije lichte 
ketens een belangrijke waarde kan hebben bij het stellen van de diagnose KMA.

In Hoofdstuk VI wordt een onderzoek beschreven waarin de waarden van 
cytokines in plasma van kinderen met een voedselallergie vergeleken zijn met 
kinderen zonder voedselallergie, met als doel meer inzicht te krijgen in de factoren 
die bijdragen aan voedselallergische klinisch reacties en de ontwikkeling van 
tolerantie. De waarden in plasma van IL-25 (IL-17E), een recent geïdentificeerd 
lid van de IL-17 familie van cytokines, waren alleen sterk verhoogd meetbaar 
bij kinderen met een bewezen pinda allergie. Deze hoge waarden werden niet 
gemeten bij kinderen zonder pinda allergie, en ook niet bij zuigelingen met KMA. 
We vonden geen verschillen in de conventionele Th2 cytokines IL-4, IL-5 en IL-13. 
Wij concluderen dat IL-25 prominent wordt uitgescheden door kinderen met pinda 
allergie. In combinatie met de bevinding dat IL-17 meer wordt uitgescheiden in 
kinderen die tolerant zijn voor pinda, suggereert deze studie dat de IL-17 familie 
een belangrijke rol speelt bij pinda allergie.

In Hoofdstuk VII reageren wij op een manuscript van Eigenmann dat is 
gepubliceerd in Pediatric Allergy and Immunology.(1) In deze educatieve review, 
stelt Eigenmann een diagnostisch stroomschema voor om de diagnose KMA 
te stellen, waarop wij commentaar hebben gegeven. Het gepresenteerde 
diagnostische stoomschema laat zien dat voor de groep van kinderen met 
symptomen verdacht voor een niet-IgE gemedieerde KMA een eliminatie dieet 
voldoende is voor het stellen van de diagnose KMA. Echter, in eerdere studies 
is duidelijk gedemonstreerd dat 64 -81% van de voedselprovocaties verricht bij 
kinderen met symptomen verdacht voor voedselallergie positief zijn. Daarom was 
het doel van onze reactie om de noodzaak te benadrukken van het verrichten 
van een DBPGVP voor het stellen van de diagnose KMA na een succesvolle 
eliminatiefase. 

In Hoofdstuk VIII geven wij commentaar op een manuscript van Van den 
Plas en collega’s dat is gepubliceerd in Archives of Disease in Childhood.(2) In dit 
manuscript presenteren de auteurs richtlijnen voor het stellen van de diagnose 
en de behandeling van KMA, waarop wij commentaar hebben gegeven. De 
richtlijnen impliceren dat het niet noodzakelijk is dat kinderen die worden verdacht 
van een KMA met initiële acute symptomen zoals urticaria en angio-oedeem 
een voedselprovocatie verrichten in een ziekenhuis. Gezien het verhoogd risico 
op een anafylactische reactie in deze groep kinderen, hebben wij gereageerd 
op dit manuscript om het belang te benadrukken van het verrichten van een 
voedselprovocatie in een ziekenhuis met gespecialiseerde faciliteiten en met 
ervaring in het verrichten van voedselprovocaties.
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