
10

HOMOLOGIE EN

KRUISREACTIVITEIT

DR. L. JONGEJAN



11

BOOMPOLLENSPECIAL MEI 2020

INTRODUCTIE

Het menselijk immuunsysteem is erop gericht om ziektever-

wekkers onschadelijk te maken, maar soms worden er spe-

cifieke antilichamen (immunoglobuline E, IgE) aangemaakt 

tegen onschuldige eiwitten (allergenen). Dit IgE bindt aan 

mestcellen, voornamelijk aanwezig in de mucosa, en bij her-

nieuwd contact met het allergeen zal er degranulatie van 

deze mestcellen optreden. Hierbij komen stoffen – zoals his-

tamine – vrij, die klinische symptomen veroorzaken (aller-

gie). In sommige gevallen kan IgE, opgewekt tegen het ene 

allergeen, ook reageren met andere (homologe) allergenen. 

Dan spreekt men van kruisreactiviteit. Sensibilisatie, een 

specifieke IgE-productie als reactie op blootstelling aan een 

allergeen, betekent echter niet altijd dat er ook een klinische 

reactie is. Kruisreactiviteit is daarom een belangrijke oor-

zaak voor een verlaagde specificiteit van diagnostische tes-

ten. Er is dan een hoge ‘negatieve voorspellende waarde’; als 

geen IgE tegen bepaalde allergenen in het serum van een 

patiënt gedetecteerd wordt, heeft deze patiënt waarschijnlijk 

geen allergie. 

Voor sommige allergenen is er een lage correlatie tussen de 

aanwezigheid van IgE-antilichamen en het optreden van kli-

nische symptomen, zoals bij kruisreactieve suikergroepen 

(‘cross-reactive carbohydrate determinant’, CCD). Andere 

allergenen veroorzaken relatief milde klachten, bijvoorbeeld 

bij Bet v1-gerelateerde allergenen in voedingsmiddelen, zo-

als appel en hazelnoot. 

Dit artikel schetst een overzicht van de rol van homologie en 

kruisreactiviteit in de diagnostiek van en klinische reacties 

bij allergie tegen boompollen. Eerst worden per homologe 

groep de belangrijkste allergenen besproken en vervolgens 

zal worden ingegaan op de kruisreactiviteit met pollen of 

voedselallergenen.

DIAGNOSTISCH EN THERAPEUTISCH 

GEBRUIK VAN BOOMPOLLENEXTRACTEN

De ‘Note for Guidance on Allergen Products CPMP/

BWP/243/96’, uitgebracht door de European Medicines 

Agency (EMA), bevat instructies aangaande de kwaliteit van 

allergeenextracten, die gebruikt worden in de diagnostiek of 

voor therapeutische doeleinden.1 De achterliggende gedach-

te hiervan was dat data over stabiliteit, effectiviteit en veilig-

heid van een extract tot op zekere hoogte geëxtrapoleerd 

kon worden naar andere allergeenextracten, die tot dezelfde 

taxonomische familie behoorden, wanneer deze op dezelfde 

manier geproduceerd werden en in een uiteindelijk product 

met dezelfde formulering terechtkwamen. In de laatste jaren 

is veel nieuwe data gegenereerd op moleculair gebied waar-

uit bleek dat allergenen uit dezelfde eiwitfamilie aanwezig 

zijn in veel verschillende, niet altijd taxonomisch verwante, 

allergeenbronnen, die een grote gelijkenis kennen in hun 

biochemische eigenschappen en kruisreactiviteit. Recent 

suggereerden Lorenz en collega’s daarom een overstap, door 

de EU overgenomen, van het principe van ‘taxonomisch ge-

relateerde families’ naar het principe van ‘homologe groe-

pen’.2

Toegespitst op de boompollen zijn 3 homologe groepen te 

onderscheiden (vetgedrukt de representatieve soort die ge-

bruikt kan worden in de diagnostiek):

1.  De ‘berkgroep’ (Fagales, 4 soorten van de familie van de 

Betulaceae (berk, els, haagbeuk en hazelaar) en de eik 

(Quercus alba) behoort tot de Fagaceae), met representatie-

ve allergenen Bet v1-8. 

2.  De ‘olijfgroep’ (Oleaceae: olijf, es, sering en liguster) met 

als representatieve allergenen Ole e1-12.

3.  De ‘cipresgroep’ (Cupressaceae: cedar en cipres), met re-

presentatieve allergenen Jun a1-3 en Jun o4. 
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Daarnaast is er een aantal boomsoorten die op basis van de 

huidige data (nog) niet in een specifieke groep kon worden 

geplaatst. Dit zijn de esdoorn, de populier, de broodboom, 

de wilg, de iep, de Europese beuk, de linde en de plataan. 

Voor deze laatste wordt wel een specifiek geval van lipideo-

verdrachtseiwit (‘lipid transfer protein’, LTP) kruisreactivi-

teit onder het kopje ‘kruisreactiviteit met voedselallergenen’ 

behandeld. 

ALLERGENEN

DE BERKGROEP

Bet v1, een 17kD pathogenese-gerelateerd (PR) eiwit, is het 

belangrijkste allergeen van de berkgroep en is het resultaat 

van een sensibilisatie tegen berk zelf.3 Verschillende andere 

allergenen (Bet v2-8) zijn geïdentificeerd in berk, maar IgE-re-

activiteit tegen deze allergenen is waarschijnlijk het resultaat 

van kruisreactiviteit met andere pollen (grassen en onkruid). 

In regio’s met veel berken komt dan ook bijna uitsluitend 

IgE-reactiviteit tegen Bet v1 voor, soms tegen Bet v2 en maar 

zeer zelden tegen Bet v3-8.4 Bet v2, het tweede bekende ber-

kenpollen allergeen is een 14kD profiline. Bet v3 en Bet v4 

zijn calciumbindende pollen allergenen. Bet v5 (nu Bet v6) is 

een isoflavon reductase, Bet v7 een cyclophiline, en Bet v8 is 

gerelateerd aan plant pectinesterases, maar het klinisch be-

lang van deze laatste 3 allergenen is nog onbekend.5-7

DE OLIJFGROEP

Er zijn ten minste 20 IgE-bindende eiwitten in olijfpollen 

gedetecteerd, waarvan Ole e1-12 gekarakteriseerd zijn (zie 

Tabel 1).8,9 Verschillende cultivars kunnen dus verschillende 

hoeveelheden en isoformen van de allergenen bevatten; dit 

bepaalt ook de verschillen in reacties van patiënten op huid-

priktesten.23-26 Deze verschillen zijn belangrijk in de diag-

nose en behandeling van olijfpollen allergie. 

DE CIPRESGROEP

Charpin en collega’s hebben recent een overzichtsartikel 

geschreven over cipres pollinose, met alle informatie over 

de allergenen, het pollinoseseizoen, de epidemiologie, de 

klinische symptomen en de mogelijke behandelingen voor 

allergische patiënten.27 De familie van de Cupressaceae be-

vat 160 soorten en komt voor op alle continenten, waarvan 

het meest in het Middellandse Zeegebied. Omdat de 5 ge-

nera binnen deze familie die het meest zijn geassocieerd 

met allergieën (waaronder de cipres) bloeien van oktober 

tot april, is de periode waarin patiënten symptomen kun-

nen hebben van lange duur. Door de opwarming van de 

aarde wordt deze periode bovendien steeds langer. 

Er worden 4 groepen van allergenen beschreven in cipres-

pollen. Pectaatlyasen vormen het belangrijkste antigeen en 

worden herkend door bijna 100% van de voor cipres allergi-

sche patiënten.27,28 Polygalacturonases (PG’s) worden door 

80% van deze patiënten herkend, ‘thaumatine-like proteins’ 

(TLP’s) door 40-60% en calciumbindende eiwitten (CBP’s) 

worden tot slot herkend door 10-15% van de voor cipres al-

lergische patiënten. 

Andere allergenen die genoemd worden in de cipresgroep 

zijn BP14, chitinase, aspartic protease, serine protease, LTP, 

isoflavon reductase (IFR), β-galactosidase en profiline.29-41 

In een specifieke studie om zeldzame allergenen te isoleren 

uit een cipres soort werden nog 15 (mogelijke) allergenen 

gedetecteerd, waarvan sommigen reeds beschreven zijn in 

andere allergeenbronnen (o.a. schimmels, mijten, fruit, 

groenten, latex, insecten, pollen en zaden).42

KRUISREACTIVITEIT TUSSEN 

BOOMPOLLEN

De indeling van boompollen in 3 homologe groepen door 

Lorenz en collega’s is gemaakt op basis van enerzijds bioche-

mische karakteristieken en biologische activiteit, en ander-

zijds de kruisreactiviteit tussen allergenen van deze groepen 

(gebaseerd op IgE- reactiviteit van patiëntensera), wat kan 

samengaan met homologie van de allergenen. Dit indiceert 

dat er binnen de groepen een hoge homologie is tussen de 

soorten. Dit hoofdstuk zal zich focussen op de kruisreactivi-

teit met de andere groepen.

DE BERKGROEP

In Noord- en Centraal-Europa zijn de pollen van de berk-

groep het meest relevant en tevens de voornaamste veroor-

zaker van allergische rinitis en mogelijk ook astma.43-45 De 

Tabel 1. Overzicht van gekarakteriseerde IgE-bind-

ende eiwitten in olijfpollen.

Allergeen Klasse

Ole e1 trypsine inhibitor10

Ole e2 profiline11-13

Ole e3 calciumbindend eiwit (CBP)14

Ole e4 ongeclassificeerd16

Ole e5 superoxide dismutase16

Ole e6 Ongeclassificeerd17

Ole e7 lipideoverdrachtseiwit (LTP)18

Ole e8 calciumbindend eiwit (CBP)15

Ole e9 1,3-beta-glucanase19

Ole e10 glycosylhydrolase20

Ole e11 pectine methylesterase21

Ole e12 isoflavon reductase (IFR)22
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grote mate van kruisreactiviteit en het feit dat de verschillen-

de berk-gerelateerde soorten aansluitende pollenseizoenen 

hebben, verlengen de periode van klachten van allergische 

patiënten.46-48 Met behulp van recombinant (r) Bet v1 in com-

binatie met berkextract kunnen met een sensitiviteit van 

99,2% patiënten met allergische rinitis tegen homologe 

boomsoorten geïdentificeerd worden.49 Bet v2, profiline, 

heeft beschreven kruisreactiviteit tegen pollen van niet-gere-

lateerde planten, voedsel, latex en zelfs humaan profiline. 

Bet v4 heeft eenzelfde driedimensionale structuur als andere 

Ca2+-bindende eiwitten zoals Phl p7 van timoteegras, wat de 

kruisreactiviteit verklaart.50-51 Bet v8 is gerelateerd aan pecti-

nesterases, die veel voorkomen in planten, en kan daarom 

wellicht een relevant markerallergeen zijn voor patiënten die 

allergisch zijn voor pollen, fruit, groenten en kruiden.7

DE OLIJFGROEP

Allergie tegen olijfpollen (Olea europaea) speelt een grote rol 

in mediterrane landen, maar door de hoge homologie met 

de es en de liguster kan het ook daarbuiten relevant zijn.52-53 

De allergenen die voornamelijk een rol spelen in kruisreacti-

viteit met andere pollen in de olijfgroep en daarbuiten zijn 

Ole e1 en Ole e2.53,54 Alhoewel er ‘major’ allergenen zijn in 

olijf, is de sensibilisatie erg heterogeen; afhankelijk van 

blootstelling aan pollen en genetische factoren zijn er ver-

schillende klinische fenotypen.13,55

Ole e1 lijkt het meest voor te komen; 70% van de gesensibi-

liseerde personen herkent dit allergeen, alhoewel ook Ole e4 

en Ole e7 als ‘major’ allergenen worden gezien, net als Ole e9, 

wat herkend wordt door 65% van de patiënten met olijf pol-

linose.19,56,57 Onderzoekers vonden een significante associa-

tie van sensibilisatie tegen Ole e2, Ole e10 en astma.13,58 Aan-

wezigheid van HLA-DR2 verhoogt het risico op sensibilisatie 

tegen Ole e10 en mogelijke ontwikkeling en persistentie van 

ernstige astma, wat verder toeneemt als ook anti-profiline 

IgE aanwezig is.58 Dezelfde onderzoekers toonden aan dat 

patiënten een zeer heterogeen sensibilisatiepatroon lieten 

zien met in 75% van de gevallen herkenning van ≥ 3 allerge-

nen (voornamelijk Ole e1, e2, e7, e9 en e10). 

De IgE-binding aan olijfpollen extract kan geremd worden 

door berk-, bijvoet-, pijnboom- en ciprespollen. Hier zitten 

dus eiwitten in die herkend worden door sera van olijf- 

allergische patiënten.59 

DE CIPRESGROEP

Pectaatlyase heeft een grote kruisreactiviteit tussen Cupres-

saceae-soorten. Alhoewel er ook pectaatlyases beschreven 

zijn in fruit en andere pollen (ambrosia en bijvoet), is de 

homologie daarmee zo laag dat er geen kruisreactiviteit 

wordt beschreven. PG is geglycosyleerd (CCD) en wordt 

mede daarom in verband gebracht met kruisreactiviteit.60-62 

PG’s van verschillende ciprespollen hebben 71-97% identie-

ke sequenties, maar de homologie met graspollen PG is 

slechts circa 35%.63,64 Dit is iets hoger voor sommige fruit-

soorten, wat de kruisreactiviteit zou kunnen verklaren met 

bijvoorbeeld tomaat (zie ook verderop in dit artikel).65 De 

sequentie homologie van TLP met andere groep 3- allerge-

nen in de Cupressaceae is hoog (85- 95%).66 CBP’s worden tot 

slot ook gevonden in de olijfgroep (Ole e8, Fra e8), maar met 

lage homologie. Kruisreactiviteit is dan ook niet beschreven. 

Profiline wordt vaak beschreven als pollenallergeen, maar 

bijna nooit in Cupressaceae.

KRUISREACTIVITEIT MET 

VOEDSELALLERGENEN

Over het algemeen wordt 60% van de voedselallergieën ge-

associeerd met een inhalatieallergie.67 Dit zogenoemde pol-

len-voedsel syndroom (‘pollen-food syndrome’, PFS) is het 

meest beschreven voor berk, maar ook voor bijvoet, gras, 

ambrosia, olijf, plataan en cipres. Hieronder wordt de kruis-

reactiviteit van de 3 homologe groepen behandeld. Daar-

naast wordt de kruisreactiviteit van plataanpollen en LTP 

apart beschreven.

DE BERKGROEP

Ongeveer 70% van de berkenpollen allergische patiënten re-

ageert ook met fruitsoorten (voornamelijk Rosaceae, bijvoor-

beeld in appel en hazelnoot), groenten (Apiaceae-wortel, sel-

derij)  en noten (hazelnoot).68,69 In 90% van de gevallen 

wordt PFS veroorzaakt door eiwitten homoloog aan Bet v1 

(PR-10 familie) en in sommige regio’s ook Bet v2 (profili-

ne).69,70 Sommige homologe eiwitten worden beter herkend 

dan andere, wat te maken heeft met een verschil in de mate 

van homologie, maar ook met regionale verschillen in rele-

vantie van herkende voedselallergenen, misschien vanwege 

variëteit in voedingsgewoonten.71,72 Alhoewel de afwezig-

heid van IgE tegen Bet v1-homologe eiwitten goed voorspel-

lend is voor de afwezigheid van klinische reacties, is dit an-

dersom niet het geval; aanwezigheid van IgE tegen 

OVER HET ALGEMEEN  

WORDT 60% VAN DE 
VOEDSELALLERGIEËN 

GEASSOCIEERD MET EEN 

INHALATIEALLERGIE
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Bet v1-homologe eiwitten betekent niet direct ook klinische 

relevantie.73 De beste methode voor diagnose is nog steeds 

een orale provocatie.73

Meestal zijn de symptomen van berkenpollen-gerelateerde 

voedselallergieën mild (kriebel, tinteling of angio-oedeem 

op lippen, tong en in de keel), maar dysfagie en zwelling van 

de keel komen ook voor. Minder frequent zijn systemische 

reacties, zoals urticaria, rinitis of anafylaxie.75-77 Patiënten 

met PFS hebben vaker een hoger totaal IgE en berkenpollen- 

specifiek IgE en hebben vaker astma en andere inhalatie-al-

lergieën.78-80

DE OLIJFGROEP

30% van de olijf allergische patiënten hebben ook allergie 

tegen groenten; anti-profiline IgE wordt gedetecteerd in 

90% van de patiënten met PFS en anti-Ole e7 IgE heeft een 

significante associatie met anafylaxie tegen fruit.58 Sensibili-

satie tegen Ole e9 kan leiden tot kruisreactiviteit met pollen 

of planten die dit panallergeen ook bevatten (es, berk, to-

maat, aardappel, paprika, banaan en latex).81 Samen met 

Ole e10 is Ole e9 ook geïmpliceerd in het pollen-latex-fruit 

syndroom.58 Wellicht kan mosterd een beroepsgerelateerde 

allergie zijn; 12 arbeiders in een olijfboomgaard hadden tij-

dens het seizoen en de oogst (januari-maart) last van rinitis 

en bronchiale astma, waren allen gesensibiliseerd tegen 

mosterd (Sinapis alba) pollenextract en hadden een positieve 

neusprovocatie.82 Ook zijn allergische reacties gerappor-

teerd tegen contact met of het eten van de olijf zelf.83 

DE CIPRESGROEP

Voor cipres is het meeste onderzoek gedaan naar kruisreac-

tiviteit met perzik, maar ook met bijvoorbeeld tomaat.84,85 

Cipres allergenen die vaak betrokken zijn bij kruisreactivi-

teit met voedselallergenen zijn: glucanase, IFR, LTP en PG 

(bijvoorbeeld in tomaat/Japanse cedar syndroom).81,86,87,65 

Interessant in dit opzicht is dat PG’s een interactie aan kun-

nen gaan met LTP’s, een belangrijk voedselallergeen.88 Er 

zijn echter nog geen verdere studies bekend die dit beschrij-

ven. De sequentie homologie van TLP met andere groep 3 

allergenen in de Cupressaceae is hoger (85- 95%) dan met 

fruit TLP’s (45-50%), maar toch worden TLP’s in verband 

gebracht met sommige cipres-fruit kruisreacties.66

Recentelijk is er meer aandacht voor het cipres-perzik syn-

droom, voornamelijk met betrekking tot de kruisreactiviteit 

veroorzaakt door homologie tussen BP14 en Pru p7.37,89,90 

Beiden behoren tot de gibberelline-gereguleerde eiwitfamilie 

(‘gibberellin-regulated protein’, GRP), die voorkomt in veel 

plantensoorten, een hoge homologie heeft met andere eiwit-

ten binnen deze familie en reeds eerder geassocieerd is met 

heftige voedsel allergische reacties.90-93

Klingebiel en collega’s vonden in een groep van 198 Fransen, 

gediagnosticeerd als perzik allergisch dat 62% gesensibili-

seerd was voor Pru p7. Dit was niet alleen geassocieerd met 

de aanwezigheid en ernst van perzikallergie, maar ook met 

de mate van blootstelling aan ciprespollen.93

ANDERE RELEVANTE BOOMPOLLEN/

BOOMPOLLEN BUITEN EUROPA

Vooral in mediterrane populaties werden geïsoleerde casus-

sen besproken waarin mensen die in perzikgaarden werkten 

allergische reacties vertoonden. Recentelijk zijn er meerdere 

studies met volwassenen en kinderen gedaan, die aangeven 

dat in deze populatie – na olijf en gras – 20% van de mensen 

gesensibiliseerd is tegen pollen van perzikbomen.94 Deze 

onderzoekers identificeerden Pru p9 (een pathogenese- 

gerelateerd eiwit van 18kD) als belangrijk allergeen. De kli-

nische symptomen waren vooral rinitis, conjunctivitis en 

astma. Dit is van belang voor alle landen waar perzik gecul-

tiveerd wordt.

Een van de boompollen die minder relevant is voor Europa, 

maar wel belangrijk is als ‘trigger’ van rinitis symptomen in 

Noordoost Brazilië (en wellicht een rol kan gaan spelen in 

andere landen waar deze soort gecultiveerd wordt) zijn de 

cashew pollen. Cashew pollen kunnen astma en allergische 

symptomen geven.95,96 Figo en collega’s brachten het eiwit-

profiel van cashew pollen in kaart (met validatie door mid-

del van patiëntensera) en identificeerden daarbij een groot 

aantal IgE-reactieve eiwitten.97 

Speciale vermelding in deze context verdient de kruisreacti-

viteit van LTP met boompollen. LTP staat bekend als een 

eiwit wat in veel pollen en planten voorkomt, en vaak tot 

(ernstige) reacties leidt; het LTP-syndroom.98 Het wordt alge-

meen aangenomen dat de Perzik (Pru p3) de primaire sensi-

bilisatie tegen LTP geeft, en de reactie tegen andere voe-

dingsmiddelen en pollen kruisreactiviteit is. Echter, er zijn 

ook studies in gebieden waar LTP-sensibilisatie in voedsel 

geassocieerd is met sensibilisatie tegen LTP-verrijkte pollen 

(voornamelijk met bijvoet en plataan) die zouden kunnen 

wijzen op een primaire sensibilisatie door de pollen.99-101

IN DE 3 HOMOLOGE GROEPEN 

LIJKEN BET V1 EN 

PROFILINE DE MEEST 

RELEVANTE ALLERGENEN 

TE ZIJN VOOR DE BERK
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KRUISREACTIVITEIT MET ANDERE 

ALLERGENEN

Tot slot is er ook kruisreactiviteit gevonden tussen eiwitten 

uit eitjes van de parasiet Schistosoma Mansoni en berk aller-

genen.102 Dit kwam voornamelijk door CCD’s, die vaak wor-

den geïmpliceerd in (niet klinisch relevante) kruisreactiviteit 

tussen verschillende allergeenbronnen. Bovendien worden 

anti-CCD IgG’s aangemaakt in patiënten die immunothera-

pie krijgen tegen pollenallergie. Mogelijk is deze kruisreacti-

viteit ook een verklaring voor de beschermende werking van 

een worminfectie op het ontstaan van allergieën.

CONCLUSIES

Dit artikel geeft een algemeen beeld weer van de rol die ho-

mologie en kruisreacties spelen in de boompollen allergie 

en daaraan gerelateerde voedselallergieën. Duidelijk is dat 

in de 3 homologe groepen, die tevens worden gebruikt in de 

EMA regelgeving, Bet v1 en profiline de meest relevante al-

lergenen lijken te zijn voor de berk. Er zijn daarnaast 4 groe-

pen allergenen voor de cipres en de olijf is de meest hetero-

gene groep is (afhankelijk van de soort en de regio). 

Homologie en kruisreactiviteit spelen een heel belangrijke 

rol in allergiediagnostiek. Het is daarom goed om ervan be-

wust te blijven dat IgE-reactiviteit in vitro niet altijd leidt tot 

klinische reacties.
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