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27-11-2013 

Conducting airways en alveoli 

Men maakt onderscheid tussen de conducting airways en de alveoli. Hoe lager men in de long komt, 

hoe meer kraakbeen vervangen wordt voor spier. Kortom: Hoog in de longen is er meer kraakbeen 

dan spier en laag in de longen is er meer spier dan kraakbeen. 

 Conducting airways  Begeleiden lucht naar alveoli 

 Alveoli    Gasuitwisseling 

Luchtwegconstrictie 

De trachea en de main bronchi vernauwen anders dan de 

intrapulmonaire bronchiën. In de trachea en de main 

bronchi zit er maar aan één kant een spier. In de 

intrapulmonaire bronchi is dit anders. Hier zitten er aan 

vier kanten spieren (zie afbeelding). 

Verschil bronchus en bronchiolus 

Er zijn aardig wat verschillen tussen de grotere bronchus 

en de kleinere bronchioli. De bronchus bevat trilharen en 

is in staat om mucus af te scheiden uit de mucus glands 

in de lamina propria. De lamina propria neemt in 

dikte toe in tijden van longziekte(n). Daarnaast 

bevat de bronchus ook nog kraakbeen en gladde 

spiercellen. De bronchioli bevat geen kraakbeen, 

maar juist meer glad spierweefsel. Daarnaast wordt 

er in de bronchioli niet zozeer mucus aangemaakt, 

maar meer surfactant die ervoor zorgt dat de 

oppervlaktespanning van bijv. alveoli daalt. 

 In tijden van astma en/of COPD zal de 

slijmsecretie stijgen.  

Mucociliair transport 

De epitheelcellen in de longen bevatten 

zogenaamde CFTR kanalen. Deze kanalen zijn staat 

om Cl- ionen in de mucosale laag in de luchtwegen te 

pompen. Als een gevolg hiervan zal water passief volgen 

waardoor de slijmlaag verdund zal worden. 

 Effective stroke    Buigen haartjes en verplaatsen 

mucus 

 Recovery stroke   Terug naar oorspronkelijke 

positie buigen 
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Alveoli 

Er zijn twee typen alveoli, namelijk type I en type II alveoli. 97% 

van de alveolaire oppervlakte bestaat uit type I alveoli. Type I 

cellen zijn heel dun waardoor er optimaal gaswisseling kan 

plaatsvinden. Daarnaast hebben zijn een barrierefunctie om 

ervoor te zorgen dat er geen vocht in de longen stroomt. Type I 

alveoli zijn niet in staat om te delen. Indien nodig kunnen type II 

cellen differentiëren in type I cellen. De functie van type II 

alveoli is vooral het produceren en secreteren van surfactant.  

Symptomen van astma en COPD 

 Astma 

o Aanvallen van kortademigheid 

o Tijdens aanval hoesten en opgeven van sputum 

o Oorzaak is meestal allergie 

 

 COPD (chronic obstructive pulmonary disease) 

o Chronische bronchitis en emfyseem 

o Hoesten en opgeven van sputum 

o Chronisch progressief toenemende kortademigheid, aanvankelijk bij inspanning maar 

later ook in rust (emfyseem) 

Determinanten 

Zoals ik al zei wordt astma vaak veroorzaakt door een allergische reactie. Het IgE met een allergeen 

zorgt voor een allergische reactie die zal leiden tot een bronchiale hyperresponsiveness met een 

bronchiale obstructie als gevolg. Enkele exogene factoren 

 Allergeeninhalatie (niet voorspelbaar a.d.h.v. structuur) 

 Virusinfecties 

 Fysische prikkels 

 Geforceerde ademhalingsbewegingen 

 Chemische prikkels 

 Farmacologische factoren (histamine, metacholine, carbachol) 
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Rol van CD4+ T-cellen en Th2 cellen 

Zoals je in de afbeelding hieronder kunt zien zal er Th2 cel activatie optreden (dit keer door APC 

activatie). FcE is de receptor voor IgE. Wanneer IgE aan FcE bindt zal de mestcel worden geactiveerd 

en histamine afgeven. Daarnaast worden er ook eosinofiele granulocyten geactiveerd die vervolgens 

het longweefsel zullen infiltreren. De CD4+ naïeve T-cel speelt hier een grote rol. Je moet weten dat 

de Th2 cel IL-13/IL-4 (activeren B-cellen) en IL-5 (activeren eosinofiele granulocyten) maakt. 

 

Biochemische aspecten van mestcel activatie 

 Allergeen  calcium omhoog via PLC  vrijmaken cytokines + exocytose histamine 

 Allergeen  LAT activatie  SOS activatie  Ras/MAP activatie  gentranscritpie                

 secrectie cytokines. 

 Allergeen  PLA2 activatie  aanmaak prostaglandines  secretie prostaglandines 

 

EAR en LAR 

Wanneer het longweefsel wordt blootgesteld aan 

allergenen zal er eerst een vroege astmatische 

reactie (EAR) optreden waarbij de FEV1 zal dalen. 

Echter, 5 tot 6 uur later zal er een late astmatische 

reactie (LAR) optreden ZONDER dat het 

longweefsel opnieuw wordt blootgesteld aan het 

allergeen. 

 1 inhalatie   2 reacties 

Het blijkt dus zo te zijn dat er een immuuncelinfiltratie optreedt tijdens de LAR(eosinofielen). 

Daarnaast treedt er dus na de EAR een hyperreactiviteit op. 
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Rol van Eotaxin 

De epitheelcellen van de luchtwegen zijn in staat om eotaxin aan te maken. Eotaxin is 

verantwoordelijk voor de recruitment en mobilisatie van eosinofiele granulocyten. Naast 

epitheelcellen kunnen ook SMC’s en fibrolasten eotaxin maken. 

 

MBP 

Major basic protein. Is in staat om de M2 (Gi) receptor 

te blokkeren. 

 

Luchtweg hyperresponsiveness 

Mensen zonder astma hebben vrijwel geen respons op 

een bronchusvernauwende stimulus. Mensen met 

astma hebben hyperresponsieve luchtwegen die en 

versterkte bronchoconstrictie laten zien bij lagere 

doseringen. 

Muscarinereceptoren in de luchtwegen 

M2 (Gi) receptoren bevinden zich pre- en 

postsynaptisch (autoinhibitie). M3 (Gq) receptoren bevinden 

 zich voornamelijk postsynaptisch. Gevolgen stimulatie: Mucussecretie en SMC contractie. M1 

receptoren bevinden zich in parasympatische ganglionen (postsynaptisch).  
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 M1 

o Agonist: McN-A-343 

o Antagonist: Pirenzepine 

 M2 

o Agonist: Pilocarpine 

o Antagonist: Gallamine 

 M3 

o Agonist: - 

o Antagonist: 4-DAMP 

Gallamine zorgt voor een verminderde inhibitie van de Ach afgifte. 

 

Problemen caviamodel 

Cavia’s hebben i.t.t. muizen en ratten ook een late reactie. Daarnaast hebben muizen en ratten geen 

histamine. 

 

PC100 ([MeCh] waarbij de pleurale druk is verdubbeld) 

Het blijkt dat de PC100 sterk verlaagd is na de EAR en in mindere mate na de LAR. Het blijkt dus dat 

er na de EAR een dysfunctie van de M2 receptor optreedt die na de LAR wordt hersteld (TENTAMEN). 

Het blijkt dat de eosinofiele granulocyt een stofje genaamd MBP aanmaakt die muscarinereceptoren 

blokkeren (TENTAMEN). 
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Excitatory nonadrenergic noncholinergic (eNANC) 

Deze stimuli (bijv. substande P of NKA) binden aan zogenaamde NK receptoren. Ze zijn afkomstig van 

de afferente zenuw. 

 NK1R 

o Mucussecretie 

o Vasodilatatie 

o Plasmaexudatie 

 NK2R 

o Bronchoconcstrictie 

Inhibitory nonadrenergic noncholinergic (iNANC) 

Deze stimuli (bijv VIP of NO) zijn verantwoordelijk voor 

relaxatie. Na het toedienen van propranolol (beta 

antagonist), atropine (M antagonist) en phentolamine 

(alfa antagonist) relaxeerde het weefsel nog steeds. 

Pas na het toedienen van TTX werd er geen relaxatie 

meer geregistreerd. Deze relaxatie moet dus worden 

veroorzaakt door een iNANC neurotransmitter. 

VIP heeft sowieso een negatieve feedback op ACh. Van 

NO is dit nog niet zeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L-NAME is een NO-synthase (NOS) remmer. Wanneer je NOS inhibeert  minder relaxatie 

(toegenomen effect Metacholine). TENTAMEN! 
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Zoals je ziet verhogen cytokines als IL-4 en IL-13 de transcriptie van arginase. Zoals je nog uit TC weet 

moeten arginase en NOS competeren om arginine.  

 Nor-NOHA (eindigt op a-arginase) inhibeert arginase gevolg: Meer relaxatie. 

TENTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze sheet kwam het er op neer dat wanneer de arginine concentraties dalen er ONOO- gevormd 

kan worden. Gevolg: Verminderde relaxatie en inflammatie cytotoxiciteit. TENTAMEN! 
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Ca+2 sensitisatie door Rho-kinase 

Soms zijn er meerdere manieren waarop een receptor een bepaald proces binnen een cel bevordert. 

Een voorbeeld hiervan is de calcium sensitisatie door rho-kinase. Zoals je kunt zijn wordt er aan de 

ene kant PLC geactiveerd door het Gaq monomeer. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat het myosine 

light chain kinase (MLCK) actief wordt. MLCK zal op zijn beurt de myosine light chain fosforyleren 

waardoor er contractie zal plaatsvinden. Anderzijds wordt ook de defosforylering van de myosine 

light chain geinhibeerd door Rho-kinase. Dit geeft meerdere opties om in te grijpen in dit proces. Je 

kunt dus enerzijds de myosinefosforylatie via PLC proberen te inhiberen, maar anderzijds ook de 

inhibitie van de defosforylering door Rho-kinase inhiberen. Beiden zullen relaxatie tot gevolg hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y27632 heeft geen effect op de maximum contractie. Hoe partieler de agonist, hoe meer effect rho 

kinase blijkt te hebben. Pilocarpine mobiliseert maar een klein beetje calcium, maar is wel in staat 

om een volledige contractie te bewerkstelligen. Dit wordt dus gefixt door rho-kinase. 

 

Luchtwegremodellering 

 

 Groeifactoren als PDGF en TGF beta zorgen voor de proliferatie en activatie van fibroblasten 

 vormen extracellulaire matrix  verdikking luchtwegwand. 

 Fenotypeverandering gladde spiercellen 

o Proliferatie  verhoogde spiermassa, verhoogde contractiekracht  verdikking 

luchtwand (hypertrofie + hyperplasie). 

o Verhoogde contractiliteit, verhoogde MLCK expressie 

o Productie extracellulaire matrixeiwitten  verdikking luchtwegwand 

Gevolg: Chronische luchtweghyperreactiviteit en irreversibele luchtwegobstructie. 
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College 2  

28-11-2013 

Herhaling a.d.h.v. vorig college 

 Je moet weten dat wanneer [NO] daalt, de transcriptie van arginase zal toenemen. Daarnaast 

zal er een verlaagde arginine opname optreden, waardoor iNOS wordt geactiveerd (ONOO- 

formatie). 

 

 Daarnaast verzorgen c-fibers de lokale afgifte van substance P wanneer men in aanraking 

komt met capsaicin (efferent) gevolg: Activatie iNANC  Substance P  loopneus. 

 

 Daarnaast is de mucussecretie cholinerg gemedieerd. 

Farmacologie bij asthma 

De farmacotherapie bij astma is voornamelijk gericht op bronchoconstrictie (SMC’s in long) en op 

inflammatie (ontstekingscellen). Op deze manier probeert men de bronchusobstructie, de bronchiale 

hyperreactiviteit en irreversibele luchtwegremodellering te voorkomen. 

 

Bronchusverwijders 

Bèta-2 agonisten 

 Kortwerkend 

o Terbutaline 

o Salbutamol (hydrofiel) 

o Fenoterol 

 Langwerkend 

o Salmeterol (langer een hogere FEV1) (lipofyl) 

o Formoterol (langer een hogere FEV1) 

 Ultralangwerkend 

o Indacaterol 

PDE-remmers 

 Theofylline 

Anticholinergica 

 Kortwerkend 

o Ipratropium bromide 

 Ultralangwerkend 

o Tiotropium bromide 
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Glucocorticosteroiden 

 Inhalatie 

o Beclomethason 

o Budesonide 

o Fluticason 

o Ciclesonide 

 Oraal 

o Prednisolon 

Antileukotrienen 

 Montelukast 

Anti-allergica 

 Cromonen (voorkomen mestceldegranulatie, stabiliseren membraan) 

o Cromoglycaat 

o Nedocromil 

 Anti-IgE 

o Omaluzimab 

 

Combinatietherapie 

 

 Langwerkende beta-2 agonist + glucocorticosteroid (symbicort/seretide) 

 Kortwerkende beta-2 agonist + anticholinergicum (berodual/combivent) 

 

Bèta-2  AC  cAMP  pKA  activatie Ca2+ efflux  inhibitie myosine kinase  relaxatie SMC + 

mestcel inhibitie en voorkomen lymfocytactivatie (Beta 2 zit dus op zowel SMC als mestcel!) 

Orciprenaline 

Orciprenaline wordt niet door COMT of MAO omgezet waardoor het een lange werkingsduur heeft. 

Helaas heeft het nog wel affiniteit voor de bèta-1 receptor. 

 

Terbutaline 

Terbutaline is wel selectief voor de beta-2 receptor! Kleine veranderingen in molecuul  grote 

effecten op receptoraffiniteit. 

Werkingsduur beta-2 agonisten 

Een hydrofiele beta 2 agonist (salbutamol) werkt kort omdat het geen affiniteit heeft voor het 

celmembraan. Hierdoor zal het kort werken (snelle wash), maar het effect wel snel waarneembaar 

zijn (fast onset). Formoterol is een beetje hydrofiel en lipofiel waardoor het wel enige affiniteit heeft 

voor het celmembraan. Hierdoor zal het langer werken dan salbutamol, maar ook nog een fast onset 

hebben. Omdat salmeterol lipofyl is zal het een lange werkingsduur hebben, maar ook een hele trage 

onset (zit graag in het membraan). 
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Inhalatie vs IV 

Wanneer beta-2 agonisten IV worden aangeboden zullen er meer beta-1 gerelateerde bijwerkingen 

optreden dan wanneer zij geïnhaleerd worden. 

Beta-2 op SMC vs. Beta-2 op inflammatoire cellen 

Beta-2 agonisten hebben een sterker effect op SMC’s dan 

op inflammatoire cellen (voornamelijk mestcel belangrijk 

voor tentamen). Dit komt omdat de beta-2 receptoren op 

inflammatoire cellen heel snel desensitiseren. In de 

afbeelding hiernaast: HMC is human mast cel, HASM is 

human airway smooth muscle. DIT KOMT SOWIESO OP HET 

TENTAMEN! 

Receptor desensitisatie 

Receptoren als de beta-2 receptor kunnen worden 

ontkoppeld doordat zij gefosforyleerd kunnen worden door 

GRK (ook wel Bèta-ARK genoemd) en PKA. PKA zorgt voor 

homologe desensitisatie. D.w.z. dat de receptor wordt 

gedesensitiseerd door een factor die hij zelf aanmaakt (PKA 

in het geval van een beta-receptor). Naast homologe 

desensitisatie kan er ook heterologe desensitisatie 

optreden. Hier zal de receptor worden gefosforyleerd door 

PKC (Gq receptor). Je moet weten dat PKA en PKC de bèta-2 

receptor op andere plekken fosforyleert dan GRK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GF 109203X inhibeert PKC waardoor er minder desensitisatie zal optreden. 
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Theophylline 

Theophylline werkt bronchodilaterend en anti-

inflammatoir door PDE3,4 en 5 te remmen 

(onthouden: PDE5  cGMP). 

Roflumilast 

Deze PDE inhibitor is specifiek voor PDE4. Dit 

wil je omdat je dan minder last hebt van 

bijwerkingen. 

Geneesmiddelinteracties theofylline 

Theofylline kan geneesmiddelinteracties 

aangaan met Cyp450 inducers en inhibitors, 

barbituraten (GABA agonist), Cimetidine 

(H2 antagonist) en erytromycine (antibioticum). Daarnaast: Hoe jonger, hoe lager de halfwaardetijd 

(op pasgeborenen na). Hoe ouder (incl pasgeborenen) hoe hoger de halfwaardetijd). 

Werkingsduur anticholinergica 

Tiotropium werkt langer dan ipratropium. Daarnaast is het zo dat M2 (Gi) receptoren sneller worden 

weggewassen. 

M3  PLC  IP3  Calcium  binden tropomyosine  contractie. Daarnaast activeert DAG PKC 

waardoor de interactie tussen myosine en actine zal worden bevorderd.  

Ipratropium vs fenoterol 

 Astma 

o In het geval van astma is het zo dat fenoterol een (veel) hogere FEV1 veroorzaakt 

dan ipratropium. 

 Bronchitis 

o In het geval van bronchitis is het zo dat ipratropium een iets hogere FEV1 

veroorzaakt dan fenoterol 

Effect op remodelling 

Metacholine heeft zelf GEEN proliferatief effect. Daarnaast potentieert het wel de proliferatieve 

effecten van andere groeifactoren (PDGF) via de M3 receptor (TENTAMEN!). De M2 receptor heeft 

NIETS te maken met de proliferatieve effecten. Wanneer de M3 receptor werd geblokkeerd met 4-

DAMP bleek dat er minder proliferatie optrad. Wanneer de M2 receptor werd geblokkeerd met 

Gallamine bleek er vrijwel geen verschil te zijn met de controlegroep. 

 

Cromonen 

Men weet niet zeker hoe cromonen werken, maar men denkt dat het te maken heeft met het 

stabiliserende effect van cromonen op het membraan, waardoor de influx van calcium wordt 

beperkt.  
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Effect cromonen op de vroege en late 

astmatische reactie 

In de afbeelding hiernaast kun je zien dat 

cromonen een gunstig effect hebben op de EAR 

(beter dan prednisolon). Prednisolon werkt 

echter beter dan cromoglycaat tijdens de LAR. Dit 

is logisch omdat prednisolon de immuuncellen 

remt die pas tijdens de LAR een rol gaan spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclesonide 

Dit is een inhaleerbare corticosteroid. Hij is speciaal omdat het een prodrug is die niet in de lever, 

maar in de luchtwegen wordt omgezet door bepaalde esterases.  

Glucocorticosteroiden 

Glucocorticosteroiden zorgen voor een activatie van anti-inflammatoire of een repressie van pro-

inflammatoire target genen. DEZE DEFINITIE IN TENTAMEN!  
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Inhibitie mediatorsynthese door lipocortine (annexin-1) 

Zoals je op de afbeelding op de vorige pagina kunt zien is lipocortin één van de genen die wordt 

upgereguleerd door glucocorticosteroiden. Lipocortin REMT PLA2. Gevolg: Geen transcriptie 

leukotrienen, prostaglandines (waaronder thromboxaan). 

 

Transrepressie 

Naast het zorgen voor een activatie van anti-inflammatoire of een repressie van pro-inflammatoire 

target genen kunnen glucocorticosteroiden ook zorgen voor transrepressie. Deze twee zwart-witte 

afbeeldingen kennen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histon acetylatie/deacetylatie 

Glucocorticosteroiden kunnen ook de histon (de)acetylatie beinvloeden. Zoals je hieronder ziet 

zorgen high-dose corticosteroids voor gentranscriptie via HAT (Histonaetylering). Low dose 

corticosteroids zorgen ervoor dat HAT wordt geinhibeerd en HDAC wordt geactiveerd. 
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Cellulaire effecten glucocorticosteroiden 

Glucocorticosteroiden verlagen de [IL-5] en [IL-3]. Daarnaast verhogen ze de beta-2 transcriptie in 

airway smooth muscle cells. 

Bijwerkingen glucocorticosteroiden (tentamen) 

 Oraal: 

o Bijnierschorssuppressie (ACTH omlaag, afbouwen chronische therapie) 

o Osteoporose (afbraak botmatrix) 

o Groeiremming kinderen (gestoord eiwitmetabolisme) 

 Inhalatie: 

o Candidase mondholte  

o Heesheid 

Cys-LT1 receptor antagonisten 

Deze blokkeren de leukotrien receptor (Cys-LT1). Waardoor er minder mucussecretie, 

bronchoconstrictie en eosinofil recruitment zal optreden. 

Stappenplan behandeling astma 
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College 3  

29-11-2013 

COPD 

COPD is een persistente, partieel reversibele, progressieve luchtwegobstructie die aanvankelijk bij 

inspanning, maar later ook in rust zal optreden. De belangrijkste symptomen zijn hoesten en het 

opgeven van taai sputum. Bij COPD is er sprake van een bronchiale hyperreactiviteit die zal leiden tot 

een chronische luchtwegontsteking waarbij vooral macrofagen en neutrofiele granulocyten een rol 

spelen (TENTAMEN!). De belangrijkste uitlokkende 

factor: Roken. 

 Astma: B-cel, mestcel en eosinofiele 

granulocyten 

 COPD: Macrofagen en neutrofiele 

granulocyten 

De hoeveelheid sterfgevallen t.g.v. COPD was met 

163% toegenomen (1965-1998) t.o.v. andere 

aandoeningen. 

Zoals je in de afbeelding hiernaast kunt zien 

treden de structurele veranderingen t.g.v. inflammatie 

vooral op in de luchtwegen en parenchym (tentamen). 

Deze structurele verschillen zullen leiden tot chronische bronchitis en emfyseem. Gevolg: 

irreversibele luchtstroomblokkade. COPD: 

 Emfyseem: afbreken alveolaire attachments (tentamen) 

 Mucus hypersecretie of luminale obstruction (tentamen) 

 Bronchitis 
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Verschillen COPD en astma (Heel belangrijk voor het tentamen!) 

Er zijn nogal wat verschillen tussen COPD en astma. Zoals ik al eerder zei spelen bij COPD andere 

ontstekingscellen een rol (macrofagen en neutrofielen) dan bij astma (mestcellen en eosinofiele 

granulocyten). 

COPD Astma 

Macrofagen en neutrofielen (proteases) B-cellen,  eosinofiele granulocyten en mestcellen 

TH1 lymfocyten TH2 lymfocyten 

CD8+ lymfocyten (perforins) CD4+ lymfocyten 

 

De macrofagen en de neutrofielen crosstalken via IL-8 en LTB4. Neutrofielen zijn in staat proteases te 

maken die kunnen en zullen leiden tot de destructie van de alveolaire wand (emfyseem) en tot 

mucus hypersecretie. 

De CD8+ lymfocyten zullen perforines maken die net als de proteases zullen leiden tot de destructie 

van de alveolaire wand (emfyseem). 

Daarnaast zal de sigarettenrook zorgen voor irritatie van het epitheel waardoor zij TGF-bèta zullen 

aanmaken: 

 TGF-bèta  activatie fibroblast  afgifte matrixeiwitten (tentamen) 

De vrijmaking van zuurstofradicalen zal zorgen voor: Activatie cholinerge reflex, mucus hypersecretie 

en de activatie van proteases (TENTAMEN!). Radicalen worden vrijgemaakt door drie zaken: 

 Macrofagen 

 Neutrofielen  

 Sigarettenrook 
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Therapie COPD 

De beste therapie voor COPD is het stoppen met roken. Zelfs op latere leeftijd zal dit grote voordelen 

hebben. Naast het stoppen met roken zijn er nog een aantal ingrijppunten: 

 Bèta-2 agonisten en anticholinergica (partieel effectief door de irreversibele afname van de 

longfunctie. (tentamen) 

 Glucocorticosteroiden (slechts effectief in 10% van de patienten (tentamen)) 

Zoals ik al eerder zei zorgen glucocorticosteroiden voor 3 dingen: 

 Upregulatie anti-inflammatoire genen 

 Downregulatie van pro-inflammatoire genen 

 Transrepressie 

In lage doseringen zorgen corticosteroiden 

voor een inhibitie van het subtype HAT die 

zorgt voor gentranscriptie d.m.v. 

histonacetylering. Daarnaast stimuleren zij 

HDAC2, die ervoor dat genen worden 

onderdrukt d.m.v. histondeacetylering. In 

afbeelding hieronder IL1-bèta en TNF-alfa 

afkomstig van Th1 lymfocyt. 

In het geval van COPD zal er een 

glucocorticosteroid resistentie optreden 

doordat peroxynitriet (ONOO-) de activiteit 

van HDAC2 doet laten afnemen. Gevolg: 

Minder histondeacetylering  meer 

transcriptie pro-inflammatoire genen als  

TNF-alfa en IL8.  

Behandeling 

Zoals ik al zei is stoppen met roken het 

belangrijkste. Voor het onderhoud: 

 Bronchodilators 

o Longacting anticholinergica 

o Longacting beta-2 agonisten 

 Theophylline 

 Inhalatie van corticosteroiden is alleen 

effectief in het geval van frequentie 

excarbaties 

 PDE4 inhibitors (roflumilast) 

Individuele excarbaties kunnen worden behandeld met sterke bronchodilators, orale 

corticosteroiden en antibiotica in tijden van infecties (amoxicillin en doxycyclin). 
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Hoesten 

Hoesten is een reflexmatige reactie op mechanische- of chemische prikkelingen van de luchtwegen 

(irritantiareceptoren) die meestal erg nuttig is (TENTAMEN).  

Enkele oorzaken van hoesten (verhoogde prikkeling): 

 Verhoogde prikkel (stof, slijm of ontstekingen) 

 Verhoogd reactievermogen (hyperreactiviteit) 

 Beschadiging mucociliair transport (ontsteking) 

 Tumor 

 Geneesmiddelen (ACE-remmers) 

 Psychogeen (willekeurig) 

De voorheen genoemde irritatie prikkelt de nervus vagus, die een signaal zal geven aan de NTS. De 

NTS geeft deze prikkel weer door aan het hoest en respiratoire centrum van het brein die vervolgens 

de ademhalingsspieren stimuleert via de motorneuronen  hoesten.  

Men is in staat om de hoest op verschillende niveaus aan te pakken. Omdat ACE-inhibitors ook de 

afbraak van neurokinines inhibeert zal de [neurokinine] stijgen waardoor zij in staat zijn om de 

n.vagus te irriteren (mechanische stimulatie t.g.v. plasma extravasatie). 

De nervus vagus kan dus zowel mechanisch als chemisch gestimuleerd worden. Kortom: sensitisatie 

en/of stimulatie van sensibele zenuwen kan optreden door onstekingsmediatoren, mucussecretie 

en/of epitheelschade. 

Lokale anaesthetica als lidocaine zorgen ervoor dat de geleiding van de n.vagus zal afnemen. 

 Sigma-receptor agonisten als noscapine en dextromethorphan (POSTSYNAPTISCH) remmen 

de neurotransmissie via de NTS. 

 

 Mu-receptor agonisten (PRESYNAPTISCH) remmen de chemische neurotransmissie tussen de 

n.vagus en de NTS. 

Therapie 

Bij de therapie maakt men onderscheid tussen een productieve- en een niet-productieve hoest. 

Productief houdt in dat er iets mee naar boven komt. 

 Niet-productieve hoest (prikkelhoest) 

o Centraal werkend (hoestcentrum medulla oblongata) 

 Codeine (mu-receptor agonist) 

 Noscapine (sigma-receptor agonist) 

 Dextromethorfan (sigma-receptor agonist) 

 (promethazine) 

o Perifeer werkend (lokale anaesthetica) 

 Dibuninezuur 
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 Productieve hoest 

o Emolliëntia (bescherming geprikkelde slijmvliezen) 

 Althea/thijmsiroop 

o Expectorantia (verhoogde waterige bronchussecretie) 

 NH4Cl in mixtura resolvens 

 Ipecacuanha 

 Vluchtige oliën 

o Mucolytica (sputumvervloeiers, grijpt direct aan op het slijm) 

 Acetylcysteïne (verbreking disulfidebruggen mucoproteïnen) 

 Broomhexine (splitsing mucopolysacchariden) 
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College 4  

2-12-2013 

 

Rhinitis 

Rhinitis kan worden veroorzaakt door stof, irritantia, temperatuurwisselingen en infecties. Daarnaast 

bestaat er ook allergische rhinitis waarbij de symptomen worden veroorzaakt door allergenen. 

Syptomen van rhinitis (hooikoorts) zijn: 

 Vasodilatatie 

 Oedeem 

 Hypersecretie van Mucus 

 Niesbuien 

Rhinitis kan dus zowel een allergische als een niet-allergische oorsprong hebben. De non-adrenerge 

variant kan weer worden onderverdeeld in non-infectieus en infectieus. De infectieuze vorm van 

rhinitis kan worden veroorzaakt door virussen en bacteriën.  

 Non-infectieus 

o Non-mechanisch 

 Rhinitis medacamenlosa (t.g.v. overmatig geneesmiddelgebruik) 

 Zwangerschap 

 Antihypertensives 

 Mechanisch 

 Nasopharynx tumor 

 Neus/sinus tumor 

 Nasale polypen 

 

Overeenkomsten en verschillen tussen astma en rhinitis 

 Overeenkomsten 

o De inflammatie is vrijwel gelijk (eosinofiel + mestcel).  

o In beide gevallen spelen acetylcholine en histamine een belangrijke rol 

 

 Verschillen 

o Astma     Bronchoconstrictie 

o Rhinitis     Mucusconstrictie en vasodilatatie 

 

Sympathische innervatie bloedvaten 

Bloedvaten kunnen op verschillende manieren (sympathisch) worden geinnerveerd. 

 Alfa receptor (Gq)   Vasoconstrictie 

 Beta-2 receptor (Gs)   Vasodilatatie 
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Parasympathische reflex 

Een normale exogene stimulus is in staat om de 

n.vagus (trigeminal nerve, C-fiber) te prikkelen. Deze 

prikkel zal vervolgens voor mucussecretie en 

vasodilatatie zorgen (via het CNS).  

Vasodilatatie 

Deze vasodilatatie is ACh en VIP gemedieerd. Omdat 

ACh normaalgesproken voor constrictie zorgt (Gq) 

wordt deze dilatatie gemedieerd door NO (Gq op 

endotheel  afgifte NO). 

Mucussecretie 

De mucussecretie vindt plaats via acetylcholine en 

VIP. 

Hyperreactiviteit 

Natuurlijk is het zo dat wanneer het mucosale 

membraan in dikte afneemt de trigeminal nerve 

gemakkelijker gestimuleerd kan worden. Daarnaast 

zorgt een sterke stimulus ook voor een verhoogde 

prikkeling. Oorzaken (TENTAMEN): 

1. Increased epithelial permeability 

2. Increased sensitivity of sensory nerves (irritant 

receptors) 

3. Veranderde modulatie van afferente impulse 

in het CNS 

4. Increased number of sensitivity receptors 

De rol van histamine 

Histamine (vrijgemaakt uit mestcellen) heeft 

verschillende effecten: 

 Vasodilatatie 

o H1  Gq 

o H2  Gs 

 Vasoconstrictie 

o H1   Gq  

 Mucussecretie 

o Onbekend, men denkt H2. 

 Prikkeling n.trigeminalis (C-fiber) 

 

Bedenk wel dat de mestcellen en de eosinofiele granulocyten in staat zijn om door de mucosale laag 

heen te dringen. Daarnaast kun je uit de bovenstaande afbeeldingen concluderen dat histamine de 

afgifte van acetylcholine verhoogt! 
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Allergische rhinitis (rol van inflammatie en farmacotherapie) 

Er zijn verschillende manieren om in te grijpen 

op de signaleringscascade.  

 Allergen avoidance 

 Immunotherapie (komt later) 

 Cromonen (voorkomen degranulatie 

mestcellen en eosinofiele granulocyten) 

 Corticosteroiden (remmen eosinofiele 

granulocyten) 

 Antihistamines 

 Anticholinergica (tegen mucussecretie 

en vasodilatatie via M3 op endotheel) 

 Decongestants (alfa-2 agonisten) 

 

Therapie niet-allergische rhinitis 

Bedenk dat de acute therapie niet geschikt is voor chronische rhinitis (rebound congestie en rhinitis 

medicamentosa) 

 Acuut 

o Decongestiva (alfa-2 agonisten, lokaal) 

 Oxymethazoline 

 Xylomethazoline 

 Chronisch 

o Glucocorticosteroiden (lokaal) 

 Beclomethason 

 Budesonide 

 Fluticason 

Therapie allergische rhinitis 

Hier gebruikt men o.a. antihistaminica. Bedenk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen eerste- en 

tweede generatie antihistaminica. De eerste generatie antihistaminica werkend sederend. 

 Antihistaminica 

o Eerste generatie 

 Chloorpheniramine 

 Clemastine 

o Tweede generatie 

 Cetirizine 

 Loratidine 

 Cromonen (lokaal) 

o Cromoglycaat 

 Glucocorticosteroiden (lokaal) 

o Zie niet-allergische rhinitis 

 Immunotherapie (desensibilisatie m.b.v. allergeenextracten) 
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Immunotherapie (tentamen?) 

 Downregulatie Th2 (IgE, eosinofielen, mestcellen) 

 Upregulatie Th1 en Treg 

 

 

 

Doorsnede maag-darm kanaal 

Er zijn 3 type spieren in het maag-darm kanaal (ga functie na) 

 Musculus circularis 

 Musculus longitudinalis 

 Musculus mucosae 

Daarnaast zijn er nog de verschillende glands (vormen mucus) 

 Mucosal gland 

 Submucosal gland 

Daarnaast zijn er nog twee knopen (plexus), waardoor de spieren worden aangestuurd 

 Meissner’s plexus 

 Myenteric plexus 

Tenslotte is er natuurlijk de mucosa en de submucosa gevormd door de voorheengenoemde glands. 
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Innervatie maag-darm kanaal (tentamen!) 

Het maag-darm kanaal wordt zowel parasympathisch (ACh) 

als sympathisch (5-HT) aangestuurd. Daarnaast bevinden zich 

strech- en chemoreceptoren in de maag/darmwand zelf. 

Zoals je in de afbeelding hiernaast kunt zien wordt de 

sympathicus wel via noradrenline aangestuurd, maar scheidt 

het zelf 5-HT uit.  

Daarnaast zie je dat de parasympathicus zichzelf kan remmen 

via een negatieve feedback door de sympathicus te 

stimuleren.  

 Sympathicus 

o Inhiberen SMC contractie (direct en indirect) 

o Inhiberen mucussecretie 

o Vasoconstrictie 

 Parasympathicus 

o SMC contractie 

o Mucussecretie 
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Spontane activiteit maag-darm kanaal 

De Interstitiele cellen van Cajal zorgen voor de productie van slow waves die zij doorgeven aan 

SMC’s. Er zullen actiepotentialen optreden door de opening van potentiaal-afhankelijke 

calciumkanalen  ontstaan spike. Wanneer de spikefrequentie toeneemt zal er uiteindelijk een 

contractie plaatsvinden. Deze spikes worden gestimuleerd door: 

 Stretch 

 Acetylcholine 

 Parasympathomimetica 

En natuurlijk geremd door noradrenaline en sympathomimetica. 

Bouw van de maag 

Er zijn 4 typen cellen erg belangrijk in de maag: 

 Maagslijmcellen 

 Parietale cellen (productie HCl) 

 Halsslijmcellen (backup maagslijmcellen) 

 Hoofdcellen (productie pepsinogeen, pepsine precursor) 

Maagzuursecretie (tentamen, tekenvraag!) 
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Regulatie maagzuursecetie 

De maagzuursecretie kan op verschillende manieren worden gereguleerd. 

 De n.vagus zal de g-cellen aanzetten tot het maken van gastrine dat vervolgens de parietale 

cellen aan zal zetten tot het uitscheiden van H+. 

 Mechanische krachten, aminozuren en peptiden zullen de g-cellen ook aanzetten tot het 

maken van gastrine. 

 Signalen uit het duodenum als secretine (afgifte bicarbonaat), CCK (remmen 

maagzuursecretie) worden afgegeven wanneer het duodenum in aanraking komt met vet en 

H+. 

 Tenslotte zal een verhoging van de pH in de maag leiden tot de remming van D-cellen die bij 

pH<3 somatostatine produceren. Somatostatine remt de gastrinproductie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ECL (enterochromaffin cel) is een soort mestcel (uitscheiden histamine). Dit zal hij gaan doen 

wanneer hij wordt gestimuleerd door acetylcholine of gastrine (via de M3 en CCK2 (Gq) receptor). 

Daarnaast moet je weten dat PGE2 de maagzuursecretie remt! Somatosatine staat niet in dit plaatje 

maar deze remt de maagzuursecretie via de SST2 receptor (Gi, zowel op de G-cel, ECL en parietal cel). 

Tenslotte moet je weten dat de Ep3 receptor zich op zowel de ECL-cel als de parietale cel bevindt.  

De H2 receptor is Gs gekoppeld terwijl de CCK2 en de M3 receptor Gq gekoppeld zijn. Er ontstaat dus 

een synergistisch signaal bestaande uit cAMP en calcium die beide de proton pomp zullen 

beïnvloeden. 
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G cells are stimulated by vagal stimulation through the 

neurotransmitter gastrin-releasing peptide. This 

causes the G-cells to secrete gastrin, which in turn 

stimulates ECL cells to release histamine. Note that 

this circuit is not activated by acetylcholine, which is of 

particular importance because the administration of 

atropine will not block the vagal stimulation of the G-

cells as Ach is not the neurotransmitter for these cells. 

Kortom: G-cellen worden niet geactiveerd door 

achetylcholine maar door gastrin-releasing peptide! 

Ulcus pepticum 

Disbalans in agressieve en defensieve factoren 

 Agressieve factoren 

o HCl 

o Enzymen 

 Defensieve factoren 

o Prostaglandinen (PGE) 

o Doorbloeding 

o Mucus 

o HCO3 

Peptic ulcers kunnen dus worden veroorzaakt door NSAID’s, stress (sypathische activatie, minder 

doorbloeding), gastrinoma (g-cel tumor in pancreas) en door de Helibactor Pylori. 

Behandeling: 

 Remming maagzuursecretie 

 Mucosa protectiva 

 Antacida 

 Eradicatie H.Pylorie 
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H2 receptor antagonisten 

Deze blokkeren de H2 receptor op de parietale cel: 

 Cimetidine (P450 remming) 

 Ranitidine 

Men moet oppassen met het gebruik van Cimetidine omdat het P450 remt, waardoor er toxische 

theofylline concentraties (nauwe therapeutische breedte) kunnen ontstaan. 

H/K-ATPase inhibitoren (PPI) 

Deze remmen de H/K-ATPase. 

 Omeprazol (Mechanisme op TENTAMEN!) 

Omeprazol betreedt het cytoplasma van de parietale cel in zijn ongeladen vorm. Wanneer omeprazol 

in contact komt met een lage pH (<2) zal het worden omgezet in zijn actieve, sulfenamide vorm. Het 

sulfenamide reageert met een cytsteineresidu van de H/K-ATPase  om zo een covalente binding te 

vormen die de H/K-ATP remt  voorkomen H+ secretie. 

Anticholinergica 

Deze remmen de afgifte van acetylcholine. 

 Pirenzepine (M1 antagonist, blokkeren ganglionaire transmissie) 

Prostaglandine-analoga 

Deze doen zich voor als PGE2 om zo aan de EP3 receptor te binden en de maagzuursecretie te 

remmen. 

 Misoprostol 

Misoprostol remt de maagzuursecretie, verhoogt de mucus- en bicarbonaat secretie en zorgt voor 

vasodilatatie (eliminatie van zuur). 

COX remmers 

Wanneer je COX gaat remmen krijg je dus een verhoogde maagzuursecretie. COX-2 selectieve 

inhibitors kunnen hart- en herseninfarcten veroorzaken. 

Mucosaprotectiva 

 Sucralfaat 

o Complexering eiwitten ulcusoppervlak 

o Stimulatie endogene prostaglandinesynthese 

o Remming pepsineactiviteit 

 Colloïdaal bismutsubcitraat 

o Coating Ulcus 

o Stimulatie endogene prostaglandinesynthese 

o Absorptie en remming pepsine 

o Antibacteriele werking (Helicobacter Pylori) 

 Misoprostol 
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Antacida 

Deze medicijnen hebben een neutraliserende werking op het maagzuur en remmen daarnaast 

pepsine. Men maakt onderscheid tussen 2 soorten (tentamen!) 

 Snelwerkend, resorbeerbaar 

o Natriumbicarbonaat (gevaar op alkalose, nierstenen en hypertensie) 

 Niet-resorbeerbaar 

o Aluminiumhydroxide 

o Magnesiumhydroxide 

o Magnesiumtrisilicaat 

 

Farmaca ter eradicatie van de Helicobacter Pylori 

Men gebruikt hiervoor de triple-behandeling (2 antibiotica + Proton pump inhibitor). Als deze 

behandeling niet effectief genoeg is gaat men over op een quadruple behandeling (2 antibiotica + 

proton pump inhibitor + bismutsubcitraat). Antibiotica: 

 Metronidazol 

 Amoxycilline 

 Tetracycline 

 Claritromycine 

 

 Triple  Amoxycilline + claritromycine + omeprazol 

 Quadruple  Amoxycilline + claritromycine + omeprazol + bismutsubcitraat 

 

Reflux oesofagitis 

Hierbij vloeit het maagzuur regelmatig terug in de slokdarm. Het kan verschillende oorzaken hebben 

zoals het dysfunctionele van de onderste oesofagale sfincter, een inadequate peristaltiek in de 

slokdarm of onvoldoende alkalisch speeksel. Het kan worden bevorderd door overgewicht, 

zwangerschap, specifieke voedingsstoffen of dranken en verschillende farmaca (anticholinergica, 

theofylline, calciumblokkers of progesteron). Behandeling: 

 Aanpassen leefgewoontes 

 Prokinetica 

 Antacida 

 Remming maagzuursecretie (geen anticholinergica!) 
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Prokinetic drugs 

Deze stoffen bevorderen de doorstroom van voedsel (verhoogde [ACh]  SMC contractie) 

 Metoclopramide  Remmen D2 (Gi) en stimuleren 5-HT4 (Gs) TENTAMEN! 

 Domperidon   Remmen D2 (Gi) 

 Erytromycin   Binden aan de motilin receptor (Gs?) 

 Neostigmine   Inhiberen afbraak AChE 
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College 5  

3-12-2013 

Mechanismen van braken 

Antiperistaltiek heeft niks met braken te maken (tentamen!)Er zijn verschillende zaken waardoor 

men kan gaan braken: 

 Maagrekking 

 Draaibewegingen/duizeligheid 

 Hersendruk 

 Pijn 

 Zwangerschap 

 Visuele prikkels 

 Tast 

 En door toxines 

o Chemoterapie  

o Opiaten 

o Dopamine agonisten 

o Emetine (Anti-emetica = anti braak) 

Er zijn verschillende manieren om in te grijpen op de braakcascade.  Eigenlijk komen ze allemaal neer 

op het blokkeren van verschillende receptoren (H1, 5-HT3 en de muscarinereceptor). 
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Anti-emetica 

 Promethazine   H1 antagonist (eerste generatie, TENTAMEN) 

 Metochlorpromide  Dopamine receptor antagonist 

o Ook 5HT-3 antagonist en 5-HT4 agonist 

 Chloorpromazine  Dopamine receptor antagonist 

 Scopolamine   Muscarine receptor antagonist 

 Ondansetron   5-HT3 antagonist 

 Granisetron   5-HT3 antagonist 

 Nabilon    THC mimic (cannabis receptor) 

Secretie en absorptie in de darm 

Tijdens het college werd er gezegd dat je moet onthouden dat globaal gezien eerst de 

secretieprocessen en later pas de absorptieprocessen zullen plaatsvinden. 

De darm bestaat uit vlokken waardoor het totale darmoppervlak ongeveer 150-200 vierkante meter 

bedraagt.  

Darmepitheelcellen bevatten vele mitochondria omdat er veel ATP nodig is om de Na/K-ATPase van 

ATP te voorzien. 

Transport zouten en glucose (TENTAMEN) 

Zoals je in de onderstaande afbeelding kunt zien zitten er verschillende transporters in het 

darmepitheel. De Na/K-ATPase is de drijvende kracht achter dit hele systeem. 

Glucose zal in staat zijn om samen met natrium de cel betreden door de gradient die de Na/K-ATPase 

gemaakt heeft.   

Daarnaast is het zo dat water passief zal 

volgen. Ook dit komt door de ontstaande 

gradient. Tenslotte zal natuurlijk de niet-ATP 

afhankelijke Na/glucosepomp ook harder gaan 

werken omdat er een groter 

concentratieverschil is ontstaan. 

ORS (TENTAMEN) 

Oral rehydration salts zorgen ervoor dat je 

niet uitdroogt t.g.v. diarree. Zij bevatten zowel 

suikers als zouten (natrium). Gevolg  

cotransport natrium en glucose  vergroten 

van gradient m.b.v. Na/K-ATPase. Waardoor 

water passief zal volgen. 
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Regulatie intestinaal electrolyten- en watertransport 

(TENTAMEN) 

Ook de darm kent zogenaamde CFTR-kanalen. Het is zo dat 

zowel cAMP, cGMP en calcium zorgen voor de stimulatie van 

deze CFTR kanalen. 

Secretagogen zijn in staat om de [cAMP] of [cGMP] te laten 

toenemen, waardoor dus water de cel zal verlaten! Een 

voorbeeld van zon secratogue is Cholera Toxin.  

Cholera Toxin 

Cholera Toxin bestaat uit een alfa en een beta gedeelte. Zij 

zullen binden aan een receptor (GM1) waardoor er een 

reterograde endocytose zal optreden. Vervolgens wordt het 

alfa gedeelte omgezet in haar actieve vorm. Deze actieve 

vorm is in staat om aan G-alfa-s te binden waardoor deze 

GTP bebonden blijft (actief). Als een gevolg hiervan zal er 

steeds meer cAMP gevormd worden waardoor de CFTR 

kanalen geactiveerd zullen blijven. 

 GEEN DESENSITISATIE! 

Zoals je onderin ziet zijn enkephalins in staat om via de Gi 

gebonden delta receptor AC te remmen. 

Diarree (SOWIESO OP TENTAMEN) 

Onder diarree verstaat men een versnelde passage van 

chymus waardoor er onvoldoende water, electrolyten en 

voeding teruggeresorbeerd kan worden. Er zijn verschillende 

soorten diarree (OSME) 

 Osmotische diarree  Verhoogde osmolariteit faeces 

 Secretoire diarree  Imbalans secretie en resorptie van electrolyten en water 

 Motorische diarree  Overmatige motiliteit 

 Exsudatieve diarree  Diarree t.g.v. ontsteking/ulcera 

Oorzaken diarree 

 Acuut 

o Infecties/toxins (Norovirus, Chlorera) 

o Geneesmiddelen (laxantia, prostaglandins 

o Stress 

 Chronisch 

o Colitis Ulcerosa, ziekte van Crohn 

o Inflammatory bowel syndrome (IBS) 

o Malabsorptie 

o Coloncarcinoom 
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Behandeling diarree 

 Rehydratie 

o ORS 

 Adsorbentia (opnemen water, nog wel dehydratie) 

o Actieve kool 

 Motiliteitsremmers 

o Opiumderivaten 

o Anticholinergica 

 Antimicrobiele therapie 

o Antibiotica 

 Ontstekingsremmers 

o Glucosteroiden, sulfasalazine 

Opiumderivaten  

De opiumderivaten vallen onder de motiliteitsremmers. Zij hebben verschillende effecten, 

waaronder een verhoging van de basale darmtonus en een verminderde peristaltiek. Daarnaast 

remmen zij de secretie (verhoogde resorptie) TENTAMEN!! Dus: 

 Tonus omhoog 

 Secretie omlaag 

 Motiliteit omlaag 

Voorbeelden opiumderivaten: 

 Codeine (centrale bijwerkingen) 

 Difenoxylaat (Geen centrale bijwerkingen, vaak i.c.m. atropine) 

 Loperamide (via de enterohepatische circulatie, geen centrale bijwerkingen) TENTAMEN 

o Via Gi-gebonden delta receptor (perfieer, remmen secretie) 

o Via Gi-gebonden Mu-receptor (perifeer, remmen motiliteit) 

o Via Gi-bebonden Mu-receptor (perifeer, verhogen motiliteit) 

 Obstipatie gevaar! Tentamen 
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Motiliteitsremmers 

Onder de motiliteitsremmers verstaat men de stoffen die de darmtonus en de motiliteit remmen (bij 

pijnlijke darmkrampen als spasmolyticum). 

 Anticholinergica 

o Butylscopolamine (antimuscarinerg) 

 Papaverine en Mebeverine (remmen depolarisatie, Ca-influx) 

Inflammatoire darmaandoeningen 

Onder deze aandoeningen allen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. 

 Colitis Ulcerosa   Ontsteking mucosa colon (lokaal) 

 Crohn    Ontsteking mucosa, submucosa en serosa (gehele darm) 

Mucosale inflammatie (TENTAMEN) 

De mucosale inflammatie is sterk gerelateerd aan de inflammatie bij COPD.  

 Muscosale inflammatie   Th1 gemedieerd 

Een APC zal een lichaamseigen ‘antigen’ presenteren aan de Th1 cel. Deze zullen vervolgens 

cytokines aanmaken, waaronder TNF-alfa en IFN. Deze cytokines zullen er vervolgens voor zorgen dat 

endotheliale adhesiemoleculeren zullen worden upgereguleerd. Daarnaast wordt het endotheel 

aangezet tot het maken van IL-8 dat neutrofielen aantrekt. Eenmaal daar zullen de neutrofielen 

proteases en zuurstofradicalen maken die vervolgens het epitheel en de mucoscale laag zullen 

slopen. 
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Behandeling ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa 

De behandeling van deze ziekten bestaat uit 4 componenten: 

 Sulfasalazine (prodrug) TENTAMEN 

o Sulfasalazine wordt perifeer omgezet tot 5-ASA (=mesalazine)   

 Archidonzuurmetabolisme remmen (PG+LT) 

 Radicaal scavenger/remmen radicaalformatie 

 Remmen chemotaxis 

 Glucocorticosteroiden 

o Prednisolon 

 Immuunsuppressiva 

o Azathioprine 

 Anti-TNFalfa 

o Infliximab (wegvangen TNF-alfa voordat het kan binden) 

Obstipatie 

Obstipatie kan verschillende oorzaken hebben: 

 Functioneel (levenswijze) 

o Voedsel, stress, onderdrukken stoelgang 

 Mechanisch 

o Tumoren 

 Metabool en endocrien 

o Diabetes 

o Zwangerschap 

 Neuronaal 

o Parkinson 

o Anorexia 

 Geneesmiddelen (alles wat diarree verhelpt) 

o Opioiden 

o Parasympatholytica 

o Loperamide (tentamen) 

 

Behandeling (KENNEN!) 

 Niet-medicamenteus 

o Verbeteren voeding en meer bewegen 

 Medicamenteus 

o Volumevergrotende middelen   Methylcellulose mechanoreceptoren 

o Osmotisch werkende laxantia   Anorganisch zout/Meerwaardige                                         

                                                                        alcoholen en dissachariden (lactulose) 

o Emollientia/glijmiddelen 

o Contactlaxantia/irritantia    Bisacodyl, Sennoside (prodrug) 

Deze laatste groep stimuleert het enterisch zenuwstelsel, plexi en stimuleert peristaltiek. 
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Sennososide (TENTAMEN!) 

Sennoside is een inactieve produg die door beta-glucosidase wordt omgezet tot anthron. Deze stof 

zorgt ervoor dat de motiliteit toeneemt, de secretie toeneemt en de absorbtie afneemt. 

 Sennosodine  Anthron (omgezet door beta glucosidase)  Motoliteit en secretie omhoog, 

absorptie daalt. 

 

College 6 

4-12-2013 

Het gaat in dit college vooral over de interactiemechanismen van geneesmiddelen en de 

immunologie. Daarnaast zei de docent dat de vragen uit het dictaat representatief zijn voor het 

tentamen. 

Huid 

De epidermis (epitheelweefsel) bestaat uit drie lagen: 

 Statum Corneum 

 Statum Granulosum (Bevat eiwitten voor hydratatie en crosslinking van keratine) 

 Stratum Spinosum 

 Stratum Basale 

Verder belangrijk: 

 De arrector pili spieren zorgen ervoor dat haartjes bewogen kunnen worden. 

 De sebaceous gland is in staat om olie-achtige stoffen uit te scheiden. 

Lokale therapie 

De resoprtie van geneesmiddelen bij lokale therapie is afhankelijk van een aantal factoren: 

 Dikte en structuur van stratum corneum 

 Water- en vetoplosbaarheid van het medicament 

 Concentratie van de zalfbasis 

 Vochtigheid huid (afsluiting van de huid m.b.v. plastic  meer vocht  verhoging resorptie 

 Adjuvants 

Daarnaast kunnen er een aantal complicaties optreden: 

 Te grote resorptie  ongewenste bijwerkingen 

 Kruisovergevoeligheid 

 Chemische reacties tussen medicament en adjuvants 
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T-cellen 

Een naive T-cel is in staat om te circuleren in de bloedsomloop en verschillende lymfeknopen. Een 

naive T-cel is in staat om de lymfeknoop te betreden doordat daar HEV tot expressie wordt gebracht 

door de endotheelcellen.  

Wanneer een antigen presenterende cel (APC) in contact komt met een antigen zal hij zich naar de 

lymfeknoop begeven om daar de naive T-cel te activeren. Gevolg: 

 Naive T-cel  CLA positieve T-cel 

Deze CLA positieve T-cel zal zich weer naar de bloedbaan begeven (NOG INACTIEF!) en zal deze 

kunnen verlaten in de buurt van een antigen. Eenmaal ter plaatse zal de CLA positieve T-cel worden 

geactiveerd door de APC en zal hij cytokines gaan produceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CLA positieve T-cel zal in het bloedvaat worden vertraagd doordat het endotheel zogenaamde 

endothelial adhesion molecules tot expressie brengt via NFkB (selectins, integrines). Hierdoor zal een 

T-cel eerst gaan rollen, adheren en tenslotte extravaseren. DUS: 

TNF-alfa/microbiele producten  NFkB activatie in endotheel  expressie endothelial adhesion 

molecules  Rolling, adhesion en extravasation CLA positieve T-cellen. 
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IL-2  

In het college benadrukte de docent de essentie van IL-2 voor lymfocyten (zowel CD4 als CD8!). IL-2 

zorgt ervoor dat CD8 en CD4 positieve T-cellen zullen prolifereren en overleven. DUS: 

 IL-2   CD4/CD8 proliferatie en overleving 

Urticaria (TENTAMEN) 

Dit is een acute overgevoeligheidsreactie waar mestcellen een belangrijke rol spelen. Symptomen: 

Roodheid, jeuk, zwelling. Het is een type 1 overgevoeligheidsreactie waarin IgE een belangrijke rol 

speelt (ANTIHISTAMINE THERAPIE). Het kan ook via een niet-allergische histaminerelease 

veroorzaakt worden. 

Therapie (oraal) 

 Cetirizine (niet lokaal door optreden sensitisatie) TENTAMEN 

 Prednisolon 

Eczeem 

Dit zijn jeukende erythemateuze laesies (onderhuidse bloedingen) evt. met blaasjes en korstjes. Men 

maakt onderscheid tussen twee soorten eczeem: 

 Atopisch (=allergisch) eczeem 

o Constitutioneel (kan voorkomen) 

o Type I overgevoeligheid 

o IgE gemedieerd 

o Th2 gemedieerde respons (astma achtig!) 

 Contacteczeem 

o Type IV overgevoeligheid (delayed type hypersensitivity) 

o Hapteenvorming 

o Th1 gemedieerde respons (COPD achtig) 

o NIET IgE gemedieerd! 

 

Therapie Atopisch (=allerigisch) eczeem 

 Lokaal 

o Glucocorticosteroiden 

o Tacrolimus of pimecromilus 

o Teerproducten 

 Oraal 

o Antihistaminica (Zie IgE-gemedieerde respons) 

o Glucocorticosteroiden 

o Ciclosporine (remmen IL-2 synthese) 

 

TENTAMEN: Antihistamine bij Urticaria en atopisch eczeem!!! 
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Lokale corticosteroiden 

Er zijn verschillende klassen locale corticosteroiden (1 relatief zwak, 4 heel sterk). Voor atopisch 

eczeem gebruikt men klasse I (hydrocortison) voor onderhoud en klasse 2/3 voor exacerbaties. 

Werking (TENTAMEN!!): 

 Vasoconstrictie (remmen extraneurale uptake catecholamines) 

 Inhibitie cytokine-en mediatorproductie (remming vasodilatatie, oedeem en jeuk) 

 Inhibitie celgroei (celtype afhankelijk!) 

Bijwerkingen 

 Bijnieratrofie en groeiremming (niet te vaak gebruiken!) 

Tacrolimus, pimecromilus en ciclosporin (TENTAMEN!) 

Deze stoffen remmen het calciumafhankelijke enzym Calcineurin. Dit enzym defosforyleert NFAT 

waardoor het gentranscriptie kan beinvloeden (transcriptie IL-2). 

IL-2 werkt doordat het via de IL-2 receptor kan zorgen voor de fosforylatie van SGK. Dit 

gefosforyleerde SGK is in staat om zelfproliferatie te stimuleren. DIT PROCES WORDT GEINHIBEERD 

DOOR AZATHIOPRINE. 
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Werking Teerpreparaten 

Teerpreparaten remmen de epidermale DNA-synthese door te binden aan nucleotiden. Als een 

gevolg hiervan zal er een vermindering van het aantal en de grootte van epidermale cellen optreden. 

 Toepassingen 

o Psoriasis 

o Eczeem 

 Bijwerkingen 

o Fototoxiciteit 

o Contactallergie 

o Carcinogeen 

 

Therapie contacteczeem 

De behandeling van contacteczeem is erg eenvoudig: Lokale glucocorticosteroiden (klasse 1 of 2). 

 

Psoriasis 

Psoriasis is een chronische, erythemateuze, schilferende aandoening: 

 Versnelde aanmaak huidcellen, sterke verhoorning 

 Ontsteking (CD8+ T-cellen, onbekend allergeen) 

Therapie Psoriasis: 

 Lokaal 

o Hydraterende cremes of zalven 

o Salicylzuur (keratolytisch, ontstekingsremmend soort benzoylperoxide v2.0) 

o Corticosteroiden klasse 3 of 4 

o Calcipotriol (Vitaminde D3 analoog) 

o Ditranol (cytostaticum) 

o Teer 

 Oraal 

o Cyclosporine 

o Infliximab (TENTAMEN!!) 

Acne vulgaris 

Jeugdpeustjes (androgeen afhankelijk), 3 mogelijke oorzaken: 

 Hyperkeratinisatie, afsluiting haarfollikels 

 

 Verhoogde talgproductie  Ophoping talg  Comedonen (puistjes met zwarte (oxidatie 

talg) puntjes), witte talg (gesloten) of pus (infectie. 

 

 Infectie met P. Acnes  Lipase  vrije vetzuren  ontsteking 
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Therapie acne vulgaris 

 Lokaal 

o Benzoylperoxide 

o Combinatie van benzoylperoxide en tretinoide (retinoidezuur) afwisselend overdag 

en snachts 

o Evt. lokaal antibioticum (tetracycline) 

 Oraal 

o Diane-35 

 

Benzoylperoxide 

Benzoylperoxide werkt keratolytisch, bacteriostatisch en ontstekingsremmend.  

 

Tretinoide 

Tretinoine werkt ook keratolytisch maar kan ook de eiwittranscriptie beinvloeden  teratogeen, niet 

bij zwangerschap. 

Antimycotica 

Deze middelen worden gebruikt bij schimmel- en gistinfecties (zwemmerseczeem en candidasiasis). 

 Miconazol 

 Ketoconazol 

 Clotrimazol 

Dit zijn breedspectrum antimycotica die lokaal werken. Zij werken door de synthese van ergosterol te 

remmen (membraancomponent schimmels). 
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Voorbeelden tentamenvragen 

Essayvraag 

A. Met welke middelen kan men de maagzuursecretie remmen? Licht toe aan de hand van 

de werkingsmechanismen van deze middelen. 

B. Verklaar het schadelijk effect van NSAID's bij patienten met een ulcus pepticum. 

C. Waarop berust de toepassing van z.g. 'triple' therapie bij ulcus pepticum? Geef een  

voorbeeld. 

Meerkeuzevragen 

2-Adrenerge agonisten zijn GEEN goede ontstekingsremmers bij persistent astma, omdat: 

A. Ontstekingscellen geen 2-receptoren bezitten  

B. 2-receptoren op ontstekingscellen snel desensitiseren 

C. 2-receptoren de vrijmaking van ontstekingsmediatoren niet kunnen remmen  

Bij bewegingsziekte hebben de volgende anti-histaminica de voorkeur: 

A. Klassieke H1-antihistaminica, zoals bijv. promethazine 

B. Tweede generatie (niet-sederende) H1-antihistaminica, zoals bijv. loratidine  

C. H2-antihistaminica, zoals cimetidine 

Welke van onderstaande middelen zijn NIET geschikt voor de behandeling van refluxziekte? 

A. Anticholinergica 

B. Protonpompremmers 

C. Dopamine D2 antagonisten 

Het gebruik van ciclosporine bij psoriasis berust op: 

A. Cytostase van keratinocyten door een effect op het DNA 

B. Inductie van een anti-allergisch effect door remming van mestcellen 

C. Remming van T-celproliferatie door remming van de IL-2 synthese 

 

 

 


