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Samenvatting 

Down syndroom is een van de meest frequent voorkomende chromosoomafwijkingen met 
een prevalentie in Nederland van 16 per 10.000 levendgeborenen.

Behalve mentale retardatie, hebben kinderen met Down syndroom ook kans op aangeboren 
afwijkingen, met name aan het hart of het maagdarmstelsel.

Verder hebben ze een verhoogde kans op het ontwikkelen van luchtweginfecties, die vaak 
ook ernstiger verlopen dan bij andere kinderen.

Dit proefschrift heeft als doel een aantal afwijkingen in het aangeboren en verworven 
immuunsysteem te identificeren, die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van die lucht-
weginfecties. 

Hoofdstuk 1 bevat een korte algemene introductie.

Hoofdstuk 2 omvat een overzicht van de verschillende immunologische afwijkingen die bij 
kinderen met Down syndroom kunnen voorkomen en die mogelijk een oorzaak kunnen zijn 
van hun verhoogde gevoeligheid voor luchtweginfecties. Kinderen met Down syndroom 
hebben diverse veranderingen, zowel in het aangeboren als verworven afweersysteem. De 
combinatie van deze immunologische afwijkingen, al dan niet in interactie met elkaar, 
suggereert een verminderde klaring van zowel virale als bacteriële agentia.

De volgende twee hoofdstukken beschrijven afwijkingen in de aangeboren immuniteit bij 
61 kinderen met Down syndroom, vergeleken met 57 van hun leeftijdsgematchte gezonde 
broers en zussen. Hoofdstuk 3 beschrijft een ex-vivo experiment met volbloedstimulatie 
met hitte-gedode Streptococcus pneumoniae en met lipopolysaccharide bij kinderen met 
Down syndroom. Kinderen met Down syndroom hebben een verhoogde IL-10 productie 
na ex-vivo stimulatie met Streptococcus pneumoniae. Dit kan mogelijk een ernstiger beloop 
van een pneumokokkeninfectie bij kinderen met Down syndroom veroorzaken.

In hoofdstuk 4 wordt een vervolg op dit experiment beschreven: ex-vivo volbloedstimulatie 
met levend influenza A virus bij dezelfde groep kinderen met Down syndroom. Kinderen 
met Down syndroom produceren verhoogde waarden van pro-inflammatoire cytokinen, 
die de oorzaak kunnen zijn van een ernstiger klinisch beloop van de virale infecties die zij 
doormaken.



117

Chapter 8

8

Sam
envatting  

In hoofdstuk 5 volgt een beschrijving van afwijkingen in de verworven immuniteit, 
gerelateerd aan de frequentie van onderste luchtweginfecties in deze groep. Kinderen met 
Down syndroom hebben verminderde waarden van IgG2 en lagere aantallen lymfocyten, 
CD4+ T cellen, CD4+ iNKT cellen en regulatoire T cellen, vergeleken met hun gezonde 
siblings. Dit kan bijdragen aan de verhoogde frequentie van onderste luchtweginfecties en 
de hieraan gerelateerde ziekenhuisopnames in deze groep kinderen.

Hoofdstuk 6 beschrijft de frequentie van otitis media, KNO-ingrepen en gehoorsverlies in 
een groep van 204 kinderen met Down syndroom. In totaal had 57% van deze kinderen één 
of meer perioden met otitis media en 59% van hen onderging KNO-ingrepen, waarvan 74% 
meer dan eens werd geopereerd. In totaal ondergingen 96 van de 204 kinderen (47%) het 
plaatsen van buisjes, met een hoge frequentie van looporen daarna (45%). Gehoorverlies 
werd gerapporteerd bij 23% van de kinderen.

In hoofdstuk 7 volgt de conclusie. Kinderen met Down syndroom hebben frequentere 
en ernstiger verlopende luchtweginfecties dan andere kinderen. Deze luchtweginfecties 
worden vooral veroorzaakt door virussen, zoals het respiratoir syncytieel virus of het 
influenza A virus. Verschillende therapeutische interventies kunnen deze luchtweginfecties 
mogelijk voorkomen: het gebruik van trimethoprim/sulfamethoxazol (dagelijkse profylaxe), 
palivizumab (passieve immunisatie tegen het RS virus, met name bij jonge kinderen) en de 
influenza A vaccinatie (griepprik). In de toekomst zal onderzoek moeten worden verricht 
om het effect van deze therapeutische interventies in deze groep kinderen te evalueren.




