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Nieuwe Inzichten Opbouw Immunologische Weerstand
In gesprel< met prof. Or. Ir. Huub F.J. Savelkoul

Allergie en de Hygienehypothese:
de rol van het immuunsysteem
door S. Leenstra en J. Scheerboom

De volgende vragen staan in dit artikel centraal:
1. Hoe kan een mens op evenwichtige wijze immunologische weerstand opbouwen?
2. Hoe komt het dat er hierbij afwijkingen kunnen ontstaan , zoals verminderde weerstand en diverse overgevoeligheidsreacties?
De antwoorden zijn vooral voor lezers met
kinderen van belang, maar ook voor be paalde vistelers, zoals telers van siervis.
Van dezen wordt immers verwach t dat zij
dieren leveren met goede weerstand tegen
ziekteverwekkers in een siervijver aanwezig. Dus sierviskwekers, opgelet!
Wij spraken met prof. Huub Savelkoul,
hoogleraar in de Celbiologie en Immunologie te Wageningen
Het blijkt zo te zijn dat maximale hygiene
niet de beste weerstand tegen ziekteverwekkers biedt, wei een optimale hygiene.
Uw vraag is natuurlijk: hoe bereikt men
deze?
Ook moet men er mee rekening houden dat
te weinig contact met ziektekiemen het optreden van allergieen bevordert. Niet ai leen lijkt dit te gelden voor onze kinderen,
maar wellicht ook voor vissen!

Optimale hygiene niet ge/ijk aan
maximale hygiene
Voorop dient te worden gesteld dat vermin derde blootstelling aan antigenen en het terugdringen van infectieziektes heeft geleid
tot sterke verbetering van de volksgezond heid. In Westerse landen begon men in de
1ge eeuw op grootschalige wijze de hygiene te verbeteren door: riolering, vuilophaal,
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verbetering van voedselkwalit eit en d rin kwatervoorziening. Woningbouw voor min der vermogenden werd georganiseerd .
Men deed aan voorlichting en volksopvoe ding. Pest, tyfus, cholera en difterie werden
teruggedrongen en de gemiddelde leeftijd
in de wereld steeg van 28 jaar, rond 1500,
tot 65 jaar nu. (http://www.worldorder.nl/
de3.htm). Deze maatregelen hebben de
hoge kindersterfte uit vroeger tijden meer
laten dalen dan de start van de uitgebreide
vaccinatieprogramma's! De vraag is nu
niet of hygiene nodig is, maar of men daarin te ver kan gaan. En als men te ver is gegaan, welke hygienische maatregelen men
dan moet treffen voor het krijgen van de
beste gezondheid.

Tw ijfel aan maximale h ygiene
Praktisch ingestelde houders van rundvee
was al duidelijk geworden, dat hun dieren
geen maximale maar optimale hygiene nodig hebben . Zo is het om de kalveren tot
een maximaal gewicht te laten uitgroeien
beter hen gedurende het eerste levensjaar
een lichte worminfectie te laten oplopen.
Kalveren die gedurende het eerste levensjaar een ontwormingskuur ondergaan, 10pen in het tweede jaar een groeiachterstand op. Dit komt omdat de kalveren in het

eerste jaar, doordat zij niet met wormen in
contact zijn gekomen, onvoldoende weerstand hebben opgebouwd.
Een dergelijk voorbeeld heeft geleid tot de
theorie dat een dier aan de hand van de
hoeveelheid infecties waarmee het op jonge leeftijd in contact komt, vaststelt hoeveel
energie er gedurende de rest van het leven
_ als 'life trait' - wordt aangewend voor de
instandhouding van de immunologische
weerstand. Immers, het onderhouden van
het afweersysteem brengen voor een dier
kosten met zich mee in de vorm van energie en eiwitten. We gaan er thans van uit
dat een immuunrespons die specifiek gericht is tegen een bepaalde ziekteverwekker
op zichzelf niet zoveel energie hoeft te kosten. Het in standhouden van een goede natuur lijke weerstand kost wei aanzienlijke

hoeveelheden energie, die het dier dan niet
kan bestederi aan de opbouw van spierweefsel (groei). Het zou dus heel goed kunnen dat de energie die wordt gestoken in
het onderhoud van het immuunsysteem
afhankelijk is van de ziektedruk en dat bij
een lage ziektedruk het afweersysteem niet
volledig in stand wordt gehouden. Komt
een mens/dier dan toch met pathogenen in
aanraking, is de kans op ziekte-uitbraak
hierdoor groter. De theorie lijkt te worden
bevestigd door o.a. proeven met varkens in
een kiemvrije omgeving (Specific Pathogen
Free).

Atopie
Hiernaast constateert men in de Westerse
wereld een toename van allergieen. lemand lijdt aan atopie, als hij over een erfe-
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Een stukje Immunologie

Balans tussenTr-, Th1- en Th2-cellen
De regelstoffen in het immuunsysteem
worden interleukines (Cytokines) genoemd. Zij zorgen er voor dat beschermende immuunreacties op gecoordineerde wijze veri open en weer op tijd stoppen.
Antigeen presenterende eel/en (APe) nemen vreemde stoffen (antigenen) op die
het liehaam vooral via de slijmvliezen
(longen, darm en bij vissen de kieuwen en
de huid) binnendringen. De APe breken
het antigeen af en presenteren de antigene eiwitfragmenten aan T-eel/en die nu de
thymus hebben verlaten waar zij hebben
geleerd om onderseheid te maken tussen
liehaamseigen en liehaamsvreemde stoffen. Deze nai"eve T-eel/en speeialiseren
zieh verder onder invloed van de interleukines. Er bestaan eytotoxisehe Feel/en
(Te) die beseherming bieden tegen virusinfeeties en het ontstaan van tumoren.
Daarnaast zijn er helper T-eel/en (Th) die
antistofprodueerende B-eel/en en Te-eellen helpen verder uit te rijpen na contact
met het antigeen. Als de APe voorallnterleukine-12 (lL-12) produeeert ontstaan er
Th 1 eel/en. Produeeren de nai"eve T-eel/en
vooral prostaglandine E2 en weinig IL-12,
dan ontstaan er Th2 eel/en (fig. 3).
Th 1 en Th2 eel/en vormen versehil/ende
subpopulaties.
De Th 1-respons zorgt voor het aetiveren
van maerofagen, fagoeytose en eelgemedieerde immuniteit (onder andere dus killing door Te-eel/en). De Th2-respons is
van belang voor de vorming van antistoffen en zorgt ook voor de remming van de
aetiviteit van maerofagen en voor de ont-
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wikkeling van IgE antistoffen in personen
die gevoe/ig zijn voor het ontwikkelen van
een al/ergie.
In gezonde mensen zijn de Th 1 respons en
de Th2 respons met elkaar in balans. Als nu
de Th 1 aetiviteit hoog is gaat dit samen met
het ontstaan van auto-immuunziekten, zoals
mUltiple sclerose, reumatoi"de artritis en
psoriasis. Verhoging van de Th2 aetiviteit
leidt tot overgevoeligheidsreaeties en o.a.
een verhoogd IgE niveau. En o.a. tot een allergisehe ontsteking in neus, longen, huid of
darm, die kenmerkend zijn voor de klinisehe
klaehten van aI/erg ie, resp. hooikoorts, astma, eezeem en voedselal/ergie.
Doordat in de westerse wereld infeeties zo
veel mogelijk tegengegaan worden door
een verbeterde hygiene, uitgebreide vaeeinatie en het gebruik van antibiotiea, worden
Th 1 reaeties niet meer voldoende gestimuleerd. Het immuunsysteem behoudt daarbij
een sterke neiging tot aetivatie van Th2-reaeties, waardoor al/ergie ontstaat.
De hygienehypothese stelt nu het volgende:
in het immuunsysteem behoort een balans
te bestaan tussen de aetiviteiten van Th 1 en
Th2 aetiviteit. Deze balans is in de Westerse
wereld door verbeterde hygiene en medisehe zorg verstoord geraakt en doorgeslagen in de riehting van een te sterke Th2 stimulatie.
De werkelijke situatie blijkt toeh ingewikkelder in elkaar te zitten ...

Tr eel/en en immuunmodulatie
In de praktijk kwamen voorbeelden voor die
in strijd zijn met de hygienehypothese. Zo
bleek dat in ontwikkelde landen niet al/een
een toename kan worden geeonstateerd van
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het aantal gevallen Th2-ziekten, maar ook
van het aantal gevallen Th 1 gerelateerde
(auto-immuun) ziekten. Men kan zelfs gevallen aanwijzen dat type 1 diabetes (een Th1
ziekte) en astma (Th2 ziekte) geJijktijdig in
een en dezelfde persoon zijn waar te nemen.
Dit wijst er op dat dezelfde faetoren die allergisehe ziektes veroorzaken, verantwoordeIijk zijn voor de esealatie van auto-immuunziekten en dat dit niet kan worden verklaard
door een verstoring van de balans tussen
Th1 en Th2.
Tegenstrijdig is ook dat worminfeeties een
sterke Th2 respons geven en daarom, volgens de hygienehypothese, allergie zouden
moeten bevorderen. Maar onderzoek laat
nu juist zien dat worminfeeties negatief zijn
geeorreleerd met astma en eezeem en juist
besehermen tegen allergie.
Er blijkt dus nog een derde factor van belang
te zijn voor het onderdrukken van allergisehe reacties! Het moderne inzieht hieromtrent laat zieh verduidelijken aan de hand
van figuur 4.
Waarnemingen uit de praktijk, zoals die van
de regelmatige infeeties met wormen bij kalveren, hebben geleid tot de veronderstelling
dat dieren in hun ontwikkeling een sterk
immunoregulatoir netwerk dienen op te
bouwen door steeds weer terugkerende eyeli van infeeties. De belangrijkste immunosuppressieve en anti-inflammatoire eytokinen die we nu kennen zijn IL-10 en 'transforming growth factor (TGF}-_. Er zijn inmiddels ook een aantal lokaal in de weefsels
aanwezige eeltypen bekend die deze eytokines produeeren. Ook komen in de slijmvliezen van neus, longen en darmen regulator
T-eel/en voor (Tr eel/en) die IL-10 produeeren. Tr en Th2 eel/en komen ook in de huid
voor. Van groot belang voor het instandhouden van het immunoregulatoir netwerk
zijn de IL-10 produeerende eel/en! Verstoring in de ontwikkeling van het netwerk leidt
tot een verlaagde ofzelfs afwezige IL -10 pro-
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duetie. Dit neemt de natuurlijk aanwezige
rem weg op ontstekingsreaeties en kunnen ziektebeelden als allergieen zieh ontwikkelen.
De meeste baeterien zijn in staat de produetie van IL-10 op gang te brengen. IL-10
zorgt voor een anti-ontstekingssignaal,
waarbij zowel het aangeboren als het verworven (antigeenspeeifieke) afweersysteem worden geremd. IL-10 geeft dus tolerantie ten opziehte van allergenen. Het
liehaam reageert dan niet op blootstelling
aan onsehadelijke stoffen in de lucht, het
voedsel of op de huid.
Dit kan men experimenteel aantonen met
muizen waarbij het gen dat eodeert voor
IL-10, is uitgesehakeld. Dergelijke muizen
zijn zeer vatbaar voor acute ontstekingsreaeties en vertonen een te sterke Th 1 of
Th2 reaetie, met aile verwoestende pathologisehe reaeties van dien.
Wat gebeurt nu bij een ehronisehe of regelmatige infeetie of kolonisatie met versehillende mieroben? Los van de vraag of
er nu een Th 1 of een Th2 respons plaatsvindt, de mieroben blijken een verhoogde
IL-10 produetie op gang te zetten, met als
bijkomende effect dat een predispositie
voor al/ergie wordt onderdrukt. Figuur 2
geeft sehematiseh weer hoe men denkt
over de rol die Tr eel/en spelen bij het in
stand houden van de T eel tolerantie. Tr
eellen zijn dus betrokken bij de remming
van zowel Th (auto-immune) als Th2 (al/ergisehe ziekten). Dit kan men ook aantonen door muizen te injieeren met in-vitro
opgewekte Tr eel/en. Het biedt beseherming tegen astma!! (1). Wat er de laatste
tiental/en jaren in de westerse wereld lijkt
te zijn gebeurd is dat door een verminderd
aantal infeeties een verminderde produetie van Tr eel/en het gevo/g is en daardoor
ook een verzwakking van het immunoregulatoir netwerk, met als gevo/g: autoimmuunziektes en al/ergieen.
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Tr cellen en immllunreglllatie

Sehematisehe voorstelling van de re/atie van oendritisehe Ce/ (DC), een antigeenpresenterende eel (APC), die voorkomt in de s/ijmv/iezen in neus, /ongen en maagdarmkanaa/, Tr, Th 1 en
Th2 eel/en

Rol van Tr cellen in immuunre gulatienetwerk
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Sehematisehe weergave van de re/atie Tr, Th 1 en Th2
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parasitaire
infecties,
allergenen

IL-4
allergie
zwak regulatienetwerk

lijk bepaalde, verhoogde gevoeligheid beschikt, die na bloot stelling aan omgevingsantigenen, lOals voedsel- of inhalat ieallergenen, een allergie ten gevolge heeft. Bij
de allergische reactie is het niet het antigeen dat schadelijk is voor het lichaam,
maar de reactie van het lichaam op het antigeen. Het antigeen wordt dan allergeen
genoemd. Bij atopie komt de erfelijke aan leg voor allergische ziekten in verschillende
organen tot uiting: lOals astma (in de diepe luchtwegen lOals de longen), hooikoorts
(in de bovenste luchtwegen lOals de keel),
voedselallergie (in het maagdarmkanaal)
en eczeem (in de huid). In het bloed van
dergelijke patienten is een verhoogde con centratie IgE antistoffen te vinden die zich
richten tegen een allergeen maar door
kruisreactie zich kunnen richten tegen veel
meer antigenen dan normaal.
Atopie vertoonde de laatste tien jaar een
verontrustende toename (een verdubbeling in de laatste 25 jaar), met name werd
een toename van allergieen geconstateerd
binnen gezinnen die niet eerder allergieen
kenden. Het probleem atopie komt nu bij ca
30-40% van de Westerse bevolking v~~r.
Ook vissen lijken allergische reacties te
kunnen vertonen. Zij kunnen, net als kinderen, last krijgen van het 'Oral Allergy Syndrome '. Dit komt uiteraard omdat de basaIe principes van het verwerven van weerstand bij gewervelde dieren een grote mate
van overeenkomst vertonen. Bovenvermelde excursie naar de humane en veterinaire gelOndheidslOrg is daarom ook voor
vistelers interessant. En zoals al gesteld,
voor de siervisteelt zijn de nieuwste inzichten werkelijk van belang, want hier wordt
geproduceerd voor handelaren en particulieren met in vijver of bassin een dierentuin
van visziekteverwekkers. De vissen die een
kweker of handelaar te koop aanbiedt,
moeten daarom beschikken over maximaIe weerstand .

De hygienehypothese

A igemeen wordt aangenomen dat astm a
ontstaat bij iemand met een speciale genet ische aanleg hiervoor. Na contact met bepaalde omgevingsfactoren wordt de allergische reactie opgewekt. Dus, dacht men,
als men deze omgevingsfactoren in vol doende mate wegneemt, geeft dit bescherming tegen astma.
Helaas voor deze aanname zijn er in het
dagelijkse leven aanwijzingen te vinden dat
het heel anders in elkaar zit
1. Hooikoorts komt meer voor bij kinderen
uit de stad dan bij kinderen die op de
boerderij opgroeien .
2. In grote gezinnen hebben kinderen, met
name de jongste, minder last van allergieen dan oudere kinderen. Ook kinderen die voor hun eerste verjaardag naar
dagopvang waren gegaan, ontwikkelden minder allergieen dan kinderen die
later met dagopvang in aanraking kwa men. Vroege dagopvang, of wei het
veel eerder blootstellen aan ziektekiemen, lijkt dus bescherming tegen allergieen te bieden, vergelijkbaar met de
bescherming door ziektekiemen van
oudere broertjes en zusjes.
3. Antibiotica die infecties verijdelen kunnen het immuunsysteem in de war
brengen, omdat ze ook nuttige bacterien doden. Kinderen die oraal antibiotica kregen toegediend op een leeftijd
van twee jaar waren meer gevoelig
voor allergieen dan kinderen die geen
antibiotica kregen.
Op grond hiervan stelde Strachan in 1989
de 'hygienehypothese' op:
De verandering in de /eefomstandigheden
in de westerse were/d, waaronder minder
contact met bacterien en virussen a/s gevo/g van toegenomen hygiene, heeft in de
afge/open decennia bijgedragen aan de
gestegen incidentie van astma '.

Slijmvliezen moeten gestimuleerd
Prof. Huub Savelkoul: 'Wij nemen aan dat
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wij gedurende de evolutie tolerant zijn geworden ten aanzien van bepaalde bacterien
die leven op slijmerige oppervlakken van
darmen of longen.
Het nieuwste onderzoek laat zien dat in dieren die in een bacterievrije omgeving opgroeien, de ontwikkeling van immuno-tolerantie achterwege blijft! Bij het ontwikkelen
van tolerantie voor allergenen zijn duidelijk
micro-organismen die als commensalen in
het maagdarmkanaal en de luchtwegen
verblijven, de 'kolonisatiebaeterien', van
belang. De aanwezigheid van goedaardige
bacterien die de oppervlakken bedekken, is
gewoon nodig om in een latere levensfase
chronische ontstekingen te voorkomen.
Regelmatige blootstelling aan ziektekiemen zonder het doorlopen van de klinische
verschijnselen van de ziekte (subklinische

infectie)', stimuleert het immuunsysteem
tot verdere uitrijping en optimale werking.
Bij het opwekken van de noodzakelijke tole rantie op de slijmvliezen was er lang van uit
gegaan dat dit gebaseerd was op het vernietigen van die cellen die wilden reageren
tegen de aanwezige bacterien. Heel recent
onderzoek heeft echter uitgewezen dat dergelijke reactieve cellen blijven bestaan,
maar geen schade aanrichten omdat hun
activiteit continue wordt onderdrukt. Dus:
immuuntolerantie door immuunsuppressie! Voor deze continue onderdrukking zijn
regulatoire T cellen (Tr cellen) verantwoordelijk. Ais er nu in een individu met deze
suppressie of met de activiteit van deze Tr
cellen iets misgaat kan het immuunsysteem zich richten tegen onderdelen van het

Uitleg over de rol van Tr eel/en en Th 1 en Th2 eel/en
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eigen li chaam . Deze persoon ontwikkelt
dan auto-immuniteit. Ziekt en lOals reuma ,
diabetes, multipele sclerose en psoriasis
worden auto-immuunziekten genoemd.
In ge'I 'ndustrialiseerde gebieden heeft een
verbeterde hygiene ertoe geleid dat het in
contact komen met micro -organismen
sterk is gereduceerd. De ontwikkeling van
tolerantie voor allergenen wordt hierdoor
niet voldoende gestimuleerd. Ontstekingen
aan de slijmerige oppervlakken komen
daardoor vaker voor.
Het verhogen van de natuurlijke
weerstand
Huub Savelkoul:
Kijk! Tijdens onze ontstaansgeschiedenis,
de afgelopen vijf mi/joen jaar, zijn onze
voorouders steeds hoogwaardiger eiwitten
tot zich gaan nemen. Wij zijn eerst begonnen met het merg uit achtergelaten botten
te onts/uiten. In een later ontwikke/ingsstadium aten wij vis. Tijdens de ontwikkelingsfase dat onze hersenen in volume en
in kwaliteit toenamen, was de beschikbaarheid van vis en schelpdieren waarschijnlijk

van g roo t bela'n g om g emakke /ijk te kunnen
voorzien in de behoefte aan essen tie/e vetzuren, met name omega-3 vetzuren (meer
hierover in het voorgaande artikel). Geschat wordt dat wij evolutionair gewend
zijn aan een dieet met een ge/ijk percentage omega-3 en omega-6 vetzuren. In onze
tijd echter nemen wij zo'n 20 tot 30 maal
meer omega-6 vetzuren in . Vo/gen s som mige onderzoekers draagt deze verstoorde
vetzuurinname bij aan de toename aan allergieen in de westerse were/d.
Maar toen wij vis gingen eten, moest ook
ons immuunsysteem zich aanpassen aan
de grotere verscheidenheid aan eiwitten
waarmee het darmslijmv/ies in aanraking
kwam . Onze genen hebben zich mede aangepast. Wij zitten nu genetisch zo in e/kaar
dat wij gewoon een rijk aanbod van antigene eiwitten nodig hebben voor de ontwikkeling van een immunoregulatoir netwerk!
(zie kaderstukje over wat dit inhoudt). Want
door de darmen bloot te stel/en aan een
grotere verscheidenheid aan eiwitten en
door een rijke darmflora wordt de productie van de regulatoire Tr cel/en gestimuleerd en indirect ook de natuurlijke weer-
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stand. Onder natuurlijke weerstand bedoel
ik de allereerste verdediging van het
lichaam tegen blootstelling aan een ziekteverwekker. Het systeem werkt binnen enkeIe minuten na binnendringen van een ziekteverwekker. Vroeger noemden we deze
weerstand de niet-specifieke weerstand.
We weten nu dat dat niet correct is.
Je kan de natuurlijke weerstand vergelijken
met een beslagen bril waardoor je weI ziet
dat er een bacterie aankomt maar niet kunt
zien welke het is. Eerst wordt er dan gereageerd (onder het motto van "de eerste klap
is een daalder waard") waarbij later de antigeenspecifieke immuunrespons op gang
komt. Deze laatste is veel specifieker en rea geert veel heviger in het opruimen van de
infectie. De specifieke afweer is dus sterk
afhankelijk van de effectieve snelle aangeboren (ook weI "innate") immuunrespons.
De belangrijke vraag die immunologen nu
stellen is: 'Hoe zijn we in staat natuurlijke,
weerstand te verhogen?' We weten dat nog
niet precies. Wat we natuurlijk willen is een
proefdier blootstellen aan een wisselende
rijkdom aan antigenen en vervolgens op
populatieniveau de niet-specifieke weerstand metenf'

'AI enig hoe idee hoe bij onze kinderen de
algemene weerstand kan worden
verhoogd?'
Bij mensen kun je de natuurlijke weerstand
verhogen middels het BRAVO-principe:
goed en veel bewegen, niet roken, geen alcohol, gezonde en afwisselende voeding en
voldoende ontspanning. Ais daarnaast een
baby gedurende de eerste 6 levensmaanden probiotica krijgt, is er daarna minder
kans op allergie. Probiotica zijn goedaardige en gezondheidsbevorderende bacteriestammen, zoals Lactobaccillen en bifidobacterien, die tegenwoordig in allerlei
dranken en yoghurts worden aangeboden. '
'Men neemt aan dat onze voorouders de
afgelopen honderdduizenden jaren veel vis
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en schelpdieren aten. Zouden viseiwitten
daarom niet belangrijk kunnen zijn voor het
stimuleren van de natuurlijke, niet-specifieke weerstand en zou het op tijd eten van vis
de kans op het ontstaan van allergieen kunnen verminderen?'
'Het is zeer waarschijnlijk! Ofschoon naast
eiwitten waarschijnlijk de vetzuren zeer belangrijk zijn.'

'Een vegetarier of een veganist kan dus
een probleem hebben?'
'Zeer zeker! In de darm van een veganist
vindt, als gevolg van de vaak eenzijdige
voeding, een verschuiving plaats van de
darmflora! Daarnaast dienen deze mensen
een zeer uitgebalanceerd dieet (met vervangers van vlees en melk) te volgen om dat ze anders deficienties van sommige micronutrienten (zoals zink en/of selenium tekort) kunnen oplopen. De natuurlijke weerstand wordt hierdoor minder en hierdoor
zal hij/zij gevoeliger worden voor onder
meer allergische reacties!'
'Wat zou je nu een veganistische of
vegetarische vriend of vriendin met
predispositie voor allergie kunnen
adviseren om van de allergie af te
komen?'
Weet wat je eet, probeer te achterhalen tegen welk voedingsmiddel je allergische
reactie is gericht en zorg dat je aile noodzakelijke voedingsstoffen binnen krijgt. Aan
de diagnostische kant kan een voedselallergie steeds beter en sneller worden vastgesteld. Therapieen zoals allergeenvermijding kunnen vooral in veganisten leiden tot
moeilijkheden omdat vaak maar een beperkt aantal alternatieve voedingsmiddelen
voorhanden zijn. Immunotherapie, d.w.z.
injiceren met een toenemende dosis allergenen, net zo lang tot het lichaam niet meer
reageert is bij voedselallergie niet mogelijk.
Bij allergische veganistische kinderen is het
veel lastiger in vergelijking tot volwasse -

512003

AQUAo~ot~

nen en niet-allergische kinderen om de al lergie vastte stellen en te lOrgen voor alternatieven in de voeding. Daarnaast is het
ook tegenwoordig mode geworden om kinderen, of ze nou ailergisch zijn of niet, naar
een boerderij op vakantie te sturen. Het
spelen tussen de dieren en langs de sloten

Bij de firma Ruhe in Vinkeveen worden sierkarpers vanaf een leeftijd van een week gelaten
in een vijver met een uitgebalanceerde flora
aan algen en bacterien (10.000 visjes in 10m3
water). Boven de vissen groeit o.a. het varentje Azolla. Het varentje zuivert het water en
dient als voedsel voor de vissen . De groeiende massa plantjes drukt het surplus over de
rand.

is goed voor de ontwikkeling van het geheIe lichaam e'n ook de opbouw van de natuurlijke weerstand en is dus goed om allergieen te voorkomen!
Sietze Leenstra: 'En nu de visteelt! Een
kweker van siervis heeft een probleem als
hij zijn ziektevrij opgekweekte dieren in de
handel loslaat. Handelaren en
particulieren hebben vijvers
met een allegaartje van microorganismen. Om ziekte en
sterfte te voorkomen moeten
dieren worden verkocht met de
hoogste weerstand. Hoe geef
je siervissen de hoogste weerstand?'
Huub Savelkoul: 'Neem als
voorbeeld een karper. Deze
moet gedurende de eerste drie
maanden van het bestaan een
goede algemene weerstand
opbouwen tegen algemeen
voorkomende micro-organismen. 8elangrijk is dat het visje
gedurende deze periode het
contact met virulente ziekteverwekkers wordt vermeden! Dus:
chronische blootstelling aan
micro-organismen (zonder klinisch verlopende infectie) leert
het immuunsysteem zich sterk
te ontwikkelen en later om te
gaan met de blootstelling aan
virulente micro-organismen.
Nogmaals: voor de ontwikkeling van algemene weerstand
moet het visje eerst in contact
komen met algemeen voorkomende eiwitten en micro-organismen. Hieronder versta
ik ook de endotoxinen die afkomstig zijn uit
de eigen uitscheidingsproducten. Ze staan
hier continu mee in contact, in tegenstelling
tot landbewoners, en moeten dus tegen
deze stoffen tolerantie ontwikkelen.
Vissen kennen niet lOals lOogdieren moe-
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dermelk met hierin specifieke antistoffen
tegen antigenen uit de omgeving. Dit
maakt een hygienische opfok gedurende
de eerste drie maanden des te belangrijker.
Bij afwezigheid van virulente ziekteverwekkers kunnen zij een goede algemene weerstand ontwikkelen en een goede groei laten
zien. Daarna kunnen de visjes in contact
worden gebracht met meer virulente ziekteverwekkers als Aeromonas en Flexibacter.
Ais het contact met deze ziekteverwekkers
aanleiding geeft tot ziekte en sterfte, kunnen de bacterien afdoende met lOut worden onderdrukt. Bij karpers kan men de EC
verhogen tot 10-11 mS tot de sterfte voor-

bij is. Daarna dient het water elke dag voor
een derde water te worden ververst tot een
EC= 3 is bereikt.
Maar de basis is dus: eerst een goede algemene weerstand ontwikkelen en een beste
conditie! Daarvoor zijn voldoende en goed
voer, lOveel mogelijk (chronische) stressvrije houderijsystemen en vaccinatieprocedures van belang. Anders kan geen goede
specifieke weerstand worden ontwikkeld!
Het voedsel moet ook veelzijdig zijn aan
samenstelling, want net als bij mensen zijn
vissen gevoelig voor voedselallergieen.
Vissen kunnen het oral allergy syndrome
ontwikkelen. Bij Johan Verreth wordt nu

/n Houten worden karpertjes van ca. 3 maanden oud in een geintegreerd systeem ge/aten met
een rijksdom aan plantaardig materiaa/, met de hierbij passende microorganismen. Visjes maken hier met een rijk aanbod aan microorganismen. A/s een bacterie aan/eiding geeft tot ziekteverschijnse/en, wordt het zoutgeha/te zodanig verhoogd dat het de bacterieactiviteit onderdrukt, maar de p/anten nog net niet ernstig beschadigt.
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onderzocht hoe ver je kunt gaan met het
vervangen van vismeel met soja of met de
blauwgroene alg Spirulina.
Zo ziet het er nu naar uit dat voerfabrikan ten vismeel maar voor een paar procent
kunnen vervangen met spirulina. Boven dit
percentage vertonen vissen een soort lIal_
lergene reactie doordat er veranderingen
in het darmslijmvlies optreden en mogelijk
het immuunsysteem wordt gepolariseerd
in de richting van een soort lIallergische
respons Bij een echte allergie is er echter
sprake van speciale IgE antistoffen en die
zijn bij vissen nog niet bekend.
Dit lijkt dus een tegenslag in ons streven
naar een meer duurzame vorm van visteelt.
Men wil immers de bijdrage van ca. 40%
bestaande uit dierlijke eiwitten terugbren gen naar zo een 5%. De voederindustrie wil
bovendien de goedkoopste eiwitten verwerken. Daar is dus meer een interdisciplinair onderzoek met veevoedingsspecialisten, adaptatiefysiologen, mucosale immunolog en en vistelers voor nodig!'
ll

ll

•

Leenstra: 'Bij nogal wat 'koi-farmers' zijn
ozonapparaten in gebruik om de ziektedruk
omlaag te brengen. Is dit apparaat nu zo
geschikt voor het ontwikkelen van een
goed weerstand?'
Savelkoul:' Met Ozon (0) worden bacterien
kapotgebrand tot stoffen waar het immuunsysteem geen weerstand mee kan
opbouwen. De koi-farmer heeft dan weI
gezonde vissen en mooi helder water, maar
de vissen kunnen geen weerstand opbouw en.
Een bijkomend risico is dat de kapotgemaakte eiwitten onder invloed van ozon
kunnen oxideren en de productie van zuurstofradicalen in het water plaats kan vinden. Deze radicalen kunnen stofwisselingsp rocessen en het DNA in de cellen beschad igen, hetgeen veel van het herstelvermogen van de vissen vraagt, hun extra energie
kost en ten koste gaat van de opbouw van
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de natuurlijke w eerstand. Het is wat anders
als de koi-farmer UV gebruikt. Met UV gaat
aileen het DNA kapot, de eiwitten wa aruit
de buitenlaag van een bacterie is opgebouwd, blijven intact. Het immuunsysteem
kan dus kennis maken met de karakteristieken van een ziekteverwekker. Overigens is
hieromtrent nog gewoon veel onderzoek
nodig. We weten nog veel te weinig over
de fragmenten van bacterien die bij een 0 3 of een UV-opstelling in het water verschijnen'
Leenstra: ' Wat wij hier in Wageningen doen
is een UV-Iamp die een paar weken in ge bruik was, uit te schakelen. Wij gaan er van
uit dat het immuunsysteem de bacteriedruk
dan zelfstandig aan moet kunnen. Belangrijk is weI dat zich in het recirculatiesysteem, met name in het biofilter, een uitgebalanceerde microflora en -fauna heeft
kunnen ontwikkelen' (4)

Op de begeleidende foto's laten wij u zien
hoe op verschillende opfokbedrijven van
koikarpers de principes van de 'immunologische' opfok al in praktijk worden ge bracht.
De schrijvers zijn prof. H. Savelkoul erkentelijk voor het kritisch lezen van het artikel
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