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Lange termijn effecten van glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen. 
 
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2000 kinderen geboren na een 
zwangerschapssduur van 32 weken of minder. Deze kinderen (prematuren) hebben een 
verhoogd risico op complicaties op korte en lange termijn. In de afgelopen decennia is er 
veel vooruitgang geboekt in de zorg voor deze kwetsbare groep kinderen waardoor de 
overlevingkansen toegenomen zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de korte 
termijn uitkomsten bij deze kinderen. Op de lange termijn hebben deze kinderen een 
verhoogde kans op aandoeningen zoals geestelijke en lichamelijke handicaps, 
gedragsproblemen, longproblemen en infecties. Om deze reden is het uitvoeren van 
lange termijn onderzoek ook van essentieel belang. 
Annelies van Zwol heeft gekeken naar de lange termijn effecten van glutaminesuppletie 
in de periode na de geboorte bij premature pasgeborenen. Glutamine is een aminozuur, 
een bouwstof voor eiwitten. Van glutamine is bekend dat het kan fungeren als brandstof 
voor sneldelende cellen zoals cellen van het maagdarmstelsel en het immuunsysteem. In 
de periode na de geboorte heeft glutaminesuppletie mogelijk een gunstig effect op het 
voorkomen ernstige infecties. Op de leeftijden één en zes jaar werd met een 
vragenlijstenonderzoek gevonden dat kinderen minder frequent eczeem ontwikkelden na 
glutaminesuppletie in de vroege fase. Er werd bij deze kinderen geen effect op de 
cytokinerepons (immuunrespons) gevonden. Wel werd gevonden dat kinderen met 
allergische symptomen minder frequent een Bifidobacterie in de ontlasting hadden dan 
kinderen zonder allergische syptomen. Op de leeftijd van twee jaar werd gezien dat 
kinderen na een vroege infectie een lagere score hadden op de mentale schaal van de 
Bayley Scales of Infant Development (BSID-II). 
 


