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1. Inleiding
1.1

Aandoeningen (~ ziekten)

Aandoening: verstoring van de normale structuur en/of werking van organen of
orgaansystemen
Mogelijke indeling:
1. Aangeboren (congenitaal)
2. Onsteking (inflammatie) à eindigd op itis
3. Tumor
4. Bloedvaten (vasculair)
5. Functioneel
6. Traumatisch (incl. iatrogeen à ziekte veroorzaakt door zorgsysteem zelf)
7. Degeneratief à slijtage
1.2

Symtomen en klinische tekenen

Symptomen
Worden

Klinische tekenen

door

(klachten),

de

andere

patiënt
moeten

vermeld Worden

opgespoord

door

het

achtief lichamelijk onderzoek

worden bevraagd (anamnese)

Vb. vergrote lever: je zal dit niet
zomaar

weten

dus

lichamelijk

onderzoek doen
Ondererscheid: specifiek – algemeen
-

Eerder specifiek voor een bepaald orgaanstelsel (vb. buikpijn, braken,
geelzucht)

-

Meer

algemene

klachten

(vermoeidheid,

koorts,

vermagering,

groeiachterstand, huidafwijkingen, gewrichtsklachten)

1

Ziekteleer
1.3

prof. Chris Verslype

Concept: “symptoom – ziektebeeld – aandoening”

Symptoom

Klachten die door de p. worden vermeld en worden
bevraagd

Ziektebeeld

De combinatie van de klachten (symptomen) en de
afwijkingen die bij het L.O. worden vastgesteld
(klinische tekenen)

Aandoening

Een afwijking van de gezonde toestand van lichaam en
geest

-

Het ziektebeeld vormt voor de de arts de leidraad voor het uitvoeren van
bijkomende onderzoeken om te komen tot de diagnose van een bepaalde
aandoening

-

Eenmaal de diagnose gesteld kan de gepaste behandeling worden
gegeven

-

Herkennen van een ziektebeeld is de manier van hoe we een patiënt zullen
benaderen

-

Vb. depressie, je kan moeilijk zeggen dat dit een aandoening is want het
kan door verschillende verzoorzaakt worden à je moet dit herkennen aan
de hand van symptomen en klinische tekenen (dit is dus een ziektebeeld)

-

Vb. nierfalen à de nier werkt niet goed (ziektebeeld): heeft bepaalde
symptomen en klinische tekenen maar de oorzaak kan verschillend zijn à
je moet dit kunnen herkennen a.d.h.v. de symptomen en klinische teknen
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2. Algemeen deel inflamatie
2.1

Inzicht in de normale werking van het immuunsysteem

-

Een ontsteking kan lokaal zijn

-

Wordt gekenmerkt door:
o

Rubor = roodheid

o

Calor = warmte

o

Dolor = pijn

o

Tumor = zwelling

-

Kan ook diepliggend zijn: longen

-

Patiënt is algemeen ook ziek à slaat weer op de rest van het lichaam

Wat is het immuunsysteem?
-

-

Een geheel van mechanismen die ons organisme beschermen tegen
o

Pathogenen

o

Schadelijke fysische of chemische prikkels

o

Beschadigde lichaamscellen

3 grote groepen van
potentieel beschadigde
zaken

Afweersysteem beschermd ons tegen zaken van buitenaf maar ook van
zaken die inwendig zijn

-

Omvat sensoren en effectors gegroepeerd in aangeboren (innate) of
adaptieve (verworven of aangepaste) immuniteit
o

We meten schade en gaan er iets aan doen

o

Opgesplits in 2 zaken: innate en adaptieve
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Aangeboren (innate) versus adaptieve immuniteit
Feature

Innate

Specifiteit

Breed,

adaptieve
niet

specifiek

aan

een Hoge specifiteit aan de pathogeen of

bepaald pathogeen

bedreiging

Geheugen

Geen

Na bloodstelling

Responstijd

Vlug, na enkele minuten

Traag, vereist enkele dagen voordat
het effectief wordt

Activatie

Constant actief: aanwezig bij de Geactiveerd in elk individu als reactie
geboorte, voorafgaand aan enig van pathogeen of antigencontact
contact met antigen

Ontwikkeling

Volledig

functioneel

bij

vanaf Past zich na verloop van tijd aan, na

geboorte
Effectors

contact met antigen

-

Fysische belemmeringen

-

B lymfocyten, antilichamen

-

Aanvulling

-

T lymfocyten

-

Ontsteking

-

Cellen:
•

Granulocytes
(neutrophils,

basophils,

eosinophils)
•

Mast cells

•

Natural killer cells

•

Macrophages

•

Dendritic cells
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Tijdlijn van een normaal immuunantwoord tegen een virus

® Virus stijgt naarmate de tijd
® Innate immuniteit is onmiddellijk actief en heeft onmiddellijk effect op het
virus à zorgt dat het virus wat onderdrukt zal worden
® Adaptieve schiet later in gang (paar dagen)
® Virus specifieke T cellen en er worden antilichamen gevormd à zo kan je
opsporen welke infectie je heb gehad
® Sommige hebben goede immuniteit en sommige hebben dit niet dus daarom
hebben ze een overweldigde reactie en kunnen ze sterven (CTLs)

Hoe ga je van je aangeboren naar adaptieve immuniteit?: via de dendritische cel
à zorgt ervoor dat we van het ene systeem naar de andere kunnen gaan

5

Ziekteleer

prof. Chris Verslype

Communicatie tussen immuuncellen onderling en andere cellen

Men heeft contacten
tussen de cellen die
verlopen via cytokines

Cytokines
= boodschapper moleculen, tussen de cellen van het immuunsysteem
-

Heel veel verschillende cytokinines zijn aanwezig in het lichaam
o

Iemand met ziekte van Chron en ernstige darmziektes, soms zodanig
veel cytokinines dat pt. zich algemeen heel ziek voelt vb. vermoeid

-

Een fractuur
o

-

Skivakantie kan ook een algmeen ziektebeeld brengen

A group of over 100 small (5–20 kD) glycoproteins that are important in
cell signaling1

-

Bind to high-affinity receptors

-

Act mostly on the cells that secrete them (autocrine effects) or on nearby
cells (paracrine effects)
o

The IL-1 family are endocrine pyrogens2

-

A single cytokine can have multiple biological actions (pleiotropy)2

-

Similar functions can be stimulated by different cytokines (redundancy)2
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Koorts
= gecontroleerde temperatuurstijging
t.g.v. de hogere instelling van de
referentietemperatuur “setpoint”

-

Koorts maakt deel uit van een ontstekingsreactie

-

Bij bepaalde aandoeningen heb je cytokinines

in ons lichaam die

circuleren en die ervoor zorgen dat de setpoint in de hersenen omhoog
gaat
-

Zo ga je beginnen rillen, dit is de bedoeling om je T te verhogen

-

Als je dafalgan krijgt ga je zweten om je T weer af neemt zodat je T daalt
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Wanneer je een ontstekingsreactie hebt (vb. brandwonde) krijg je een activatie
van het immuunsysteem. Die maken cytokines aan, die altijd een effect zullen
hebben op de lever waardoor dat de lever een aantal acute fase eiwitten zal
aanmaken (CRP à mate van onsteking: kan bepaald worden door bloedafname).
Cytokines hebben ook een rechtstreeks effect op andere organen. Je krijgt dus een
algemeen antwoord van het lichaam op een lokale ontstekingsreactie. Je gedraagt
je ook ziek
Je kunt effecten hebben op:
-

Hersenen en zenuwen (vb. koorts)

-

Op heb bot: spierpijnen, je hebt spierafbraak (minder eten ook)

-

Bloedbeeld: hoge bloedplaatjes en soms zelf bloedarmoede

-

Andere zaken zoals ijzer, koper en zink

Afhankelijk van de ernst van de ontstekingsreactie je ook een effect kan hebben
op andere organen en dat komt door cytokines. De link tussen een lokale
ontstekingsreactie en wat er met de rest van het lichaam zal gebeuren.
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Sensoren in de aangeboren immuniteit: “pattern recongnition receptors” of PPRs
-

-

PRRs zijn een verzameling van receptoren die aanwezig kunnen zijn
o

Op cellen

o

In cellen (cytoplasma, endosomen)

o

In plasma

Ze herkennen 2 klassen van moleculen, die afwezig zijn in gezonde,
normale cellen:
o

PAMPs:

pathogen-associated

lipopolysacchariden van

molecular

patterns

(vb.

gram-negatieve bacteriën en dsRNA van

virusen)
o

DAMPs: danger-associated molecular patterns (moleculen die vrijgezet
worden na

celschade vb. UV, hitte, bestraling

(HMGb1, heat shock

proteins, purine metabolieten))

-

Signaalcascade PRR induceren inflammatie (ontsteking); endocytaire
PRR promoten fagocytose

De aangeboren immuniteit: inflammatie (of ontsteking)
-

Acute inflammatie is het lokale fysiologische antwoord op weefselschade
of invasie door ziekteverwekkers

-

Herkenning van PAMPs door PPRs (vb. op

macrofagen, dendritische

cellen) prikkelen signaalcascades die leiden tot productie van cytokines
(chemokines en interferonen) en andere inflammatoire mediatoren (zoals
bv. histamine)
-

Deze signaalcascade leidt tot bloedvatveranderingen, recruteren

van

ontstekingscellen, weefsel en wondheling en inductie van een adaptief
immuun antwoord
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Kenmerken van het adaptief immuun systeem
Specificiteit
-

B

Geheugen
en

T

lymfoocyten

verschillende

hebben

-

oppervlake

Imuun
(sneller,

geheugen:
sterker)

een
B

of

betere
T

receptoren (antilichamen en T-cel

antwoord

receptoren)

eerste contact met een antigen

die

antigenen

cel

in vergelijking met het

herkennnen
-

Het resultaat van de langdurige

Deze receptoren zijn heel specifiek

aanwezigheid

van

een

aantal

voor elk antigeen

antigen-specifieke B of T cellen
à B en T lymfocyten heb je nodig
als je een vaccinatie krijgt
à Ze herkennen antigenen
à Ze zijn heel specifiek voor elk
antigen

Het adaptief immuun system: antigenen?
-

Een antigeen is een substantie die specifiek kan herkend worden door
antilichamen of T cellen, en waartegen een specifieke immuunreactie kan
optreden

-

Antigenen kunnen verschillen in afmetingen (cel, bacterie, virus, proteïne,
geneesmiddel)

-

Het gedeelte van het antigen dat herkend wordt noemen we de antigene
determinant of epitoop

-

De meeste antigenen hebben meerdere antigene determinanten
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B cellen maken anitlichamen aan en hetzelfde antilichaam dat de B cel
maakt staat ook op de B cel. Gaat binden met bepaalde antigenen die zich
in het lichaam vrij bevinden (in de extracellulaire ruimte).

-

T cellen werken anders (heel complex), ze herkennen intracellulaire
antigenen.

Belangrijke T cel-acties tegen ziekteverwekkers
-

Antilichamen richten zich op substanties buiten de cellen

-

T cellen richten zich op substanties in de cellen

Conclusies: het normale immuun systeem !!!
-

Het

immuun

systeem

is

een

belangrijke

beveiliging

tegen

ziekteverwekkers, schadelijke stoffen en zieke lichaamseigen cellen
-

De aangeboren immuniteit is zeer breed actief, terwijl het adaptief
immuun systeem zeer specifiek is en ook een geheugen heeft

-

De aangeboren immuniteit heeft als sleutelspelers: macrofagen die
belangrijk zijn bij anti- bacteriële acties en NK-cellen die HLA klasse Ideficiënte cellen kunnen doden die niet herkend worden door CTL

-

Bij de adaptieve immuniteit spelen T- en B-cellen een belangrijke rol:
o

B-cellen worden geactiveerd door T-cellen en produceren antistoffen
die ziekteverwekkers uitschakelen

o

De belangrijkste functie van T-lymfocyten is het herkennen van
intracellulaire ziekteverwekkers die

niet toegankelijk zijn voor

antistoffen
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Enkele

voorbeelden

van

problemen

door

een

overactief

immuunsysteem
Allergie: belang mast-cel degranulatie

Puntjes vertaald:
a) Een

persoon

kan

overgevoelig

worden

bij

blootstelling

aan

een

allergeenmolecuul zoals graspollen. Een allergeenmolecuul wordt door een
ingeademd deeltje naar het slijmvlies van de luchtwegen gedragen.
b) Immuuncellen worden geactiveerd en hopen zich op in het slijmvlies van de
luchtwegen, met name Th2 cytokininen produceren. IL-4, IL-5, IL-9 en IL10. B-cellen worden geactiveerd en beginnen IgE-antilichamen tegen
graspollen te produceren waardoor ze in het bloed vrijkomen.
c) Sommige IgE antilichamen hechten zich vast aan het oppervlak van
mestcellen en basofielen die gevuld zijn met allergischemediatoren.
d) Herhaalde blootstelling aan lage dosissen aan graspollen leidt tot een
onmiddelijke reactie, die celgebonden IgE en resulteert in een snelle afgifte
van allergische mediatoren.
e) T-cellen zorgen voor een vertraagde en langdurige ontstekingsreactie van
zo’n 6 – 10 uur later.
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Inflammatoire darmziekten
-

Inflammatoire darm aandoeningen ontstaan door een

onaangepast

aangeboren en adaptief immuunantwoord op darmbacteriën en/of hun
producten

Autoimmuniteit

-

Autoimmune ziekten worden vooral gekenmerkt door een
adaptief immuun antwoord tegen een vreemd of “self-antigen”

-

Self-antigen: eigen lichaamcel als vreemd zou herkennen vb. plots
op jonge leeftijd een pancreatitis krijgen

-

Omvat een T-cel en B-cel antwoord
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