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Func:es	van	het	immuunsysteem	

Totale	opervlak	voor	bescherming:	

2	m2	huid,	80	m2	long,	en	350	m2	
darmweefsel	

Tumor	=	

Modified-self	

Infec:e	=	

Non-self	



Nobelprijs	11	December	1908	

Start	van	de	Immunologie	als	discipline!	

Innate	immuniteit	 Adap:eve	immuniteit	



Het ontstekingsproces is de fysiologische
reactie van weefsel op een lokaal letsel.
Het eerste doel is vloeistof (plasma), witte
bloedcellen en fibroblasten snel naar de
plaats van de verwonding brengen.

De beschadiging en de ontstekingsreactie ac-
tiveren het hele lichaam met een lawine van
specifieke moleculen uit alarmcellen, weef-
selfactoren uit beschadigde cellen en matrix
én van stoffen uit de beschadigde bloedbaan.
Er gaan berichten naar omliggende weefsels,
bloedvaten, het zenuwstelsel, immuuncellen
en fibroblasten (figuur 3.2). De boodschap
behelst het activeren van processen die be-
trokken zijn bij de verwijdering van eventuele
bacteriële indringers, het opruimen van be-
schadigd weefsel en functieherstel door de

productie van nieuw bindweefsel. Daarvoor
worden veel cellen uit de omgeving en de in-
tacte bloedbaan te hulp geroepen. Een beetje
lijmen van een open wond is er in de natuur
niet bij. Het wondgebied gaat onder fysiolo-
gische omstandigheden fors op de schop.
Na de eerste worsteling om bloeding en in-
fectie te bestrijden en afstervende weefselcel-
len, lichaamsvreemd materiaal, verscheurd
collageen en matrixcomponenten te verwijde-
ren komt de reparatie. Bloedvaatjes groeien
het wondgebied in. Fibroblasten worden van-
uit de omgeving aangetrokken en vermenig-
vuldigen zich in de wond om vervolgens door
middel van matrix- en collageensynthese het
noodzakelijke reparaties uit te voeren. In de
huid sluiten fibroblasten een gapende wond
met littekenweefsel. Bij botbreuk ontstaat er
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Figuur 3.1 Bij weefselbeschadiging treedt bloeding op (1), worden weefselcellen verscheurd (2) en bij open

wonden treedt infectie op met bacteriën (3).
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Dynamiek van het menselijk bindweefsel60

bloeding	

Infec0e	met	bacteriën	

Verscheurd		
weefsel	

wond	

bied binnenkomen in een schone ruimte met
de productie van littekenweefsel starten. Om
de bindweefselcomponenten te verwijderen
scheiden de macrofagen tijdens de ontste-
kingsfase enzymen uit zoals collagenase,
elastase, hyaluronidase en diverse proteasen.
Bovendien bepalen de macrofagen met een
grote variatie aan cytokines de voortgang van
het ontstekingsproces (figuur 3.5). Ze roepen
extra macrofagen op met behulp van de tumor
necrosis factor (TNFa), zij sturen interleuki-
nes en prostaglandines uit voor meer hulp-
troepen van macrofagen, granulocyten en
roepen de hulp in van gespecialiseerde im-
muuncellen (lymfocyten). Essentieel is ook
de afgifte van fibroblast growth factor (FGF) om
fibroblasten op te roepen en van TNFa en
vascular endothelial growth factor (VEGF) die een
rol spelen bij de vorming van nieuwe capillai-
ren (angiogenese). Overigens produceren ook
alle andere celtypen in beschadigd weefsel
VEGF om de endotheelcellen van capillairen te

stimuleren om in het wondgebied uit te
groeien. Bloedtoevoer is een wezenlijk item
voor snel wondherstel.
Bij een ernstig weefseltrauma of na een grote
operatie veroorzaken de massa’s macrofagen
koorts met hun verhoogde afgifte van inter-
leukine-1 en -6 en TNFa. De koorts na een
chirurgische ingreep duidt dus niet direct op
een postoperatieve infectie.

3.2 Proliferatie, productie en
littekenvorming

Al tijdens de ontstekingsfase wordt actie on-
dernomen om de opbouwfase te starten. Ter-
wijl de mastcellen de vaten verwijden en de
macrofagen opruimwerkzaamheden uitvoe-
ren, geven zij groeifactoren af. Beide celtypen
doen dus meer dan alarmeren respectievelijk
slopen. Door middel van cytokines zenden ze
boodschappen uit die de groei, differentiatie
en functie van lichaamscellen regelen. Zo

HB-EGF
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TGF-α

TNF-α

TGF-β

VEGF
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nieuwe 
capillair

macrofaag

stolsel

Figuur 3.5 Macrofagen scheiden cytokines uit die de wondgenezing stimuleren.
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Macrofagen	cytokines		
s:muleren		
wondgenezing	



Calor     rubor    tumor     dolor  functio laesa 



Innate	immuunherkenning	

Pathogen	reogni0on	
receptor	(PRR)	–	
pathogen	associated	
molecular	paKern	
(PAMP)	

ssRNA	



inflammatie 

Oplosbare	en	cellulaire	serummerkers	van	ontsteking	

Calder et al., Br J Nutr 109, 2013 

Cytokines 
Anti Microbiele Peptides  
Autofagie 

Activatie  
caspase-1 



Inflammatoire	neutrofielenrespons	



Neutrophil	Extracellulaire	Traps	

§ NETosis:	celdood	anders	dan	apoptosis	en	necrosis	
§ AfgiOe	gedecondenseerd	chroma0ne	met	
granulaire	en	cytoplasma0sche	eiwiKen	

§  Induc0e	van	migra0e	van	monocyten	en	
macrofagen	



BCG	vaccina0e	induceert	niet	specifieke	s0mula0e	van	monocyten	
om	pathogenen	te	fagocyteren.	Hiervoor	is	epigene0sche	

reprogrammering	noodzakelijk.		
Deze	trained	immunity	werkt	via	autofagie	(aYraak	van		

celcomponenten	door	lysosomale	enzymen)	

Trained  
monocyten 



Trained	innate	immunity:		
immunologisch	geheuegenin	innate	immuunsysteem	





Cross-talk	en	regula:e	in	het	immuunsysteem	

Treg	

Th11	

Th2	

Th17	
DC	
MF	

IL-23	

allergie	 IL-4,	IL-5	
IL-13	

IFN-g	

IL-10,	TGF-b	

Innate	immuniteit	

Auto-immuniteit	 Schimmelinfec0es	



Ac0va0e	Effector	
T	cellen	

Normaal:	reac0es	tegen	
pathogenen	
Inflammatoire	ziekten,		
bv.	reac0es	tegen	zelf		

Toleran0e	en	
Regulatoire	T	cellen	

Geen	respons	tegen	zelf	
Gecontroleerde	respons	
tegen	pathogenen	

Balans	lymfocytenac:va:e	en	controle	



Immuunsysteem	uit	balans	

Gebalanceerd		
immuunsysteem	

Balans	in	het	immuunsysteem	



B-cel	vorming	
en	recircula:e	



An:geen-an:lichaam		
interac:e	



An:lichaamdiversiteit	



Primaire	en	secondaire	Ab	responsen	



B-cellen:		frequen0e	3x10-4	(3x103)	à1:30	(3x106)	
T-cellen:		frequen0e	10-5	(103)à	10-2	(106)	

Immunologisch	geheugen	



De	globale	last	van	infec:eziekten	



InfecHe	in	de	gastheer	

Immuunantwoord	

Infec:eweerstand	en	immuniteit	



Gevaarlijke	zoönosen	door	gedomes:ceerde	dieren	

Ziekte	bij	de	mens 	 	Dier	als	pathogeendrager	
Mazelen 	 	 	koeien	(runderpest)	
Tuberculose 	 	 	koeien	
Smallpox 	 	 	koeien	(koeienpokken)	
influenza 	 	 	varkens	en	eenden	
Pertussis	(kinkhoest) 	 	varkens	en	honden	
Falciparum	malaria 	 	vogels	(kippen	en	eenden)	

LevensverwachHng	kort	vanwege	ziekten,	werk,	vechten,	…		
Nu	toename	levensverwachHng	en	lichaamslengte	met	1	cm/10	jr	



Immuniteitsgolven	:jdens	een	infec:e	

Kosten	van		
immuniteit	

Kosten	van		
Infec0e	



Vader	van	de	Immunologie:	Edward	Jenner	

An	Inquiry	into	the	Causes	and	
Effects	of	the	Variolae	
Vaccinae	(1798)	

“	His	work	has	saved	more	lives	than	the	work	of	any	other	human.”	
Eradica0on	of	smallpox	-	WHO	1980	

Variola	major:	35%	letaal		

Kind	van	vier	jaar	heeO	48	vaccindoses	gehad	van	14	verschillende	vaccina0es	
waarvan	36	in	de	eerste	18	maanden	van	het	leven	



Eerste	vaccina:e	experiment	-	1796	

•  April:	Sarah	Nelmes	(melkmeisje)	koepokken	infec0e	(Blossom)	
•  14	mei:	koepokken	injec0e	in	de	arm	van	8	jr	James	Fipps	
•  d7:	milde	symptomen	van	infec0e	
•  1	Juli:	infec0e	James	Fipps	met	pokkenvirus	(METC!)	

	à		Geen	symptomen	van	pokken	
•  Maanden	later	herinfec0e:	geen	symptomen	en	dus	immuniteit	

Vaca	=	koe	à	vaccina0e	
	



Lee[ijd	en	ontstekingsziekten	
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Lee[ijd	



10%	menselijke	cellen;	90%	bacterien	
(1013	en	1014)	

1000	soorten	
150	per	persoon	
60	gemeenschapelijk	

80	miljoen	microben	in	10	
seconden	heen	en	weer		
tussen	zoenende	partners	



1,5	kg	darmmicrobiota	

1,5	kg	hersenen	

1,5	kg	immuunsysteem	
70%	in	darm	

750	kg	

Voeding	per	jaar	

1014	bacteriën	en	1013	lichaamscellen	



Epitheliale	barrière	in	muis	colon		
kern	(blauw),	mucus	(rood)	en	bacteriën	(groen)	

Darmlumen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mucosa	



Voeding	en	orale	medica:e	moduleert	darmimmuniteit	
op	vier	niveau’s	

Niveau	1:	microbiota	en	metablieten	
Overgroei	en	adhesie	pathogenen	

Niveau	2:	interac0e	met	epitheel:	
Cytokinenproduc0e	en	barrière	func0e	

Niveau	3:	Lokale	ac0va0e	van		
mucosale	immuuncellen	en	zenuwcellen	

Niveau	4:	Migra0e	van	immuuncellen		
via	bloed	à	systemische	effecten	



Gezonde	darm	en	dysbiose	

Gezonde	microbiota	 Ongezonde	microbiota	



Chronische	ontsteking	in	de	darm		

inflammaHe	



Darm microbiota en de darm-hersen-as 

•  Veranderingen	in	
gedrag,	cogni0e	
en	emo0e	

•  Chronische	
ontsteking	

•  Darmdysbiose	



•  Vit	D3	
•  N-3/n-6	vetzuren	
•  Vit	B11	
•  Selenium	
•  Calcium	

Maakt	junkfood	depressief?	

Kans	op	depressie	 Kans	op	obesitas	
+	60%	

+	55%	
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‘Nutri:oneel	orgasme’		
(fMRI:	dopamine)	
(Howard	Moskowitz)	

 

Vet	+	suiker	+	zout	=	‘blisspoint’	 
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Dieetcomponenten	
infec:es	



Prevalen:e	van	allergische	aandoeningen	

1-2%	volwassenen	
6-8%	kinderen	

%
	k
in
de

re
n	
m
et
	a
lle
rg
ie
	

	
jaar	



Sensibilisa:e	 Allergische	reac:e	

histamine	



Klinische	symptomen	van	voedselallergie	

Larynx oedeem 

OAS:	Oraal	allergiesyndroom	

EU:	40	Miljard	€/jaar	
NL:	2-4	Miljard	€/jaar		
Directe	kosten	(1.5)	+	indirecte	kosten	(2.5)		

DALY	voor	Voedselallergie	
(RIVM,	2007)	
34.000	ziektejaren			
=	2720	DALY	=	136	M€		
[1	DALY	=		50	k€]	
[ongezonde	voeding	=	300.000	
DALY	=	15	Miljard	€]	



Allergie	=	
interac:e	van	
erfelijke		
aanleg	*	
omgeving	

Meer dan 20 genen:  
Cytokines 
(IL-4,5,6,9,12,13)  
Receptoren (β2-
adrenerg, GC, IL-4R) 
Enzymen (GSH-S-
transferease, NOS, 
LTA4 hydrolase) 
à ADAM33, PHF11, 
A20 



Overdracht	van	immuniteit	via	borstvoeding	

Voeding	plus	
omgevingsstoffen	

An0geenverwerking	
moederlijk	vertering	

Orale	toleran0e	

An0geen	transport	
over	de	darm	barrier	

Moedermelk:	
An0geen:	vrij	en	complexen	IgA/IgG	
Tolerogene	mediatoren:		
IL-10,	TGF-b,	vit	A,	vit	D,	EGF	
Microbiele	modulatoren:		
probio0ca,	GOS/FOS,	FODMap	
An0microbiele	factoren:		
lysozym,	lactoferrine,	IgA	



Infec:es	en	immuun-gemediëerde	ziekten	

Bach JF, N Engl J Med 2002; 347: 911-920 



	Hygiëne-	
hypothese	

De	afname	van	infec0es	0jdens	het	vroege	leven	leidt	tot	
veranderingen	in	de	opbouw	en	ac0viteit	van	het	
immuunsysteem	waardoor	de	kans	op	het	krijgen	van	
immuunziekten	(o.a.	allergie,	diabetes)	toeneemt.	(Strachan,	1989)	

Th2	

Th1	

Th2	

Herhaalde	infec0es	

Immuun	
respons	

Th1	

Th2	

Weinig	herhaalde	infec0es	–	hygiëne,	kleine	familiegroKe	

LeeOijd	

Immuun	
respons	



Hygiëne	en	versterking	immuunsysteem	



  

“Why Old McDonald had a farm but no allergies” 

Rauwe	melk	
IL-10,	TGF-β

Endotoxine	
E.	coli	(mest)	
CD14,	LBP,	MD2	

Bart	Lambrecht:	Science.	2015	Sep	4;349(6252):1106-10.		
Farm	dust	and	endotoxin	protect	against	allergy	through	A20	induc:on	in	lung	
epithelial	cells.	
	
Geen	direct	effect	op	T-cellen;	endotoxines	effect	op	epitheel	in	luchtwegen	en	
longen.	Enzym	A20	remt	reac0es	en	induceert	daarmee	toleran0e	(afwezigheid	
reac0e	op	endogene	microbiota)	in	luchtwegen	en	darm!		



Bulgaraarse	yoghurt	bevat	Lactobacillus	
bulgaricus	en	Streptococcus	thermophilus	en	
regulaire	consump0e	voorkomt	“pollu0on”	van	
de	darm	en	geeO	langer	en	gezonder	leven.	

Probio:ca	

Probio:ca:	levende	micro-organismen	die	wanneer	
toegevoegd	in	voldoende	hoeveelheden	en	in	ac0eve	vorm	de	
darm	bereiken	een	gezondheidsbevorderende	werking	hebben.	

EFSA	



Infec:es	en	de	hygiënehypothese	

Mycobacteria,	probio0ca	
Worminfec0es	

Inges0e	2500	levende		
T.	suis	ova	/2	wkn		
voor	24	weken	
(Summers	et	al.,	2003)	



Ontwikkeling	en	darmmicrobiota	
	

Eerste	3	levensjaren	zijn	het	meest	kri0sch	voor	modula0e	microbiota	
via	voedingsinterven0es	om	de	fysieke,	mentale	en	cogni0eve	

ontwikkeling	te	s0muleren	evenals	de	gezondheidstatus.	

Maternale	microbiota	
Gezondheidstatus	
Leefs0jl	 An0bio0ca	

Leefomgeving	
Borstvoeding	
vs.	flesvoeding	

Zwangerschap	 Geboorte	 Kinderlee[ijd	

Vaginale	geboorte	
vs.	Keizersnede	
Voldragen	vs.		
vroeggeboren	

Erfelijkheid	
Vaste	voeding	
Duur	borstvoeding	

Window	voor	microbiële	modula:e	

Volwassen	

Dieet	
leefs0jl	

Dieet	
leefs0jl	

Ouderen	

Kortdurende	en	langdurige	
gezondheidseffecten	

Leefomgeving	
Medica0e	



Pathways	of	epigene:c	modula:on	of	gene	
expression	in	early	life	

SCFA			
(prebio0cs,	HMO)	
	
	
	
miRNA	
(milk,	breastmilk)	

	
	
	
	
Environment	
(bacteria	in	dust)	



Prenatale	epigene:sche	veranderingen	in	immuniteit	
door	blootstelling	aan	omgevingsfactoren		

Verontreiniging	 Voeding	

Boerderij	omgeving	 Darm	microbiota	



Systems	
Biology	



Pauze	



Astma:		
mijten	
huisdieren	

Eczeem	
voeding	

Sensibi-	
lisa:e	

Primaire	sensibilisa:e:	
melk,	ei,	pinda		

Hooikoorts	
pollen	

Secundaire	sensibilisa:e:	
Pollen-fruit	syndroom	

Leeftijd en allergische ziekte: allergische mars 



IgE	kruisreac:e	tussen	diverse	allergenen	

Berkenpollen	
Pru	av	1	

IgE	

Bet v 1 Kers 

Cor a 1 

Mal d 1 

Oraal allergie 
syndroom 



Kruisreac:viteit		

Respiratoire	allergiën	kunnen	zich	

ontwikkelen	tot	voedselallergiën:	



“Lees	voor	het	eten	eerst	de	bijsluiter.“	
NL:	17%	vermeende	voedselallergie	=	1-2%	volwassenen		
(6-8%	kinderen)	

Voedselovergevoeligheid  
(intolerantie of allergie)  
is vaak aversie. 

Voedselovergevoeligheid:		
hype	of	realiteit?		

EU Declaratie 14 allergenen (13-12-2014) 



Mechanismen	van	immunotherapie	

Larche,	Akdis,	Valenta.	Immunological	mechanisms	of	IT.	Nature	2006	

Minder	mestcellen	

Minder	Th2	
cellen		
Minder	Th2	
cytokines	
Meer	Tregs	
Meer	IL-10	en	
TGF-β

Minder	IgE	
Meer	IgG1	
Meer	IgG4	
Meer	IgA	
an0stoffen	

Betere	kwaliteit	van	leven	
Minder	medicijnen	
Minder	klachten	
Geen	verslechtering	
Geen	nieuwe	allergie	



Behandelingsop:es	bij	voedselallergie	

procestechnologie	

MedicaHe:	
an0-histaminica,	cor0costeroids	
β-blokkers,	slijmoplossers,	adrenaline	

Immunotherapie?	
Treg,	IgG4,	IgA2	

Treg	

allergeenvermijding	

toleran0e	


