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Samenvatting 

De genezing van acute wonden is een dynamisch proces waarbij zowel 
residente als migrerende celpopulaties binnen de omgeving van de 
extracellulaire matrix betrokken zijn, die de genezing van beschadigd weefsel 
bewerkstelligen. Er zijn echter ook wonden die niet binnen een bepaalde 
tijd en op een geordende manier genezen, hetgeen resulteert in chronische 
niet-genezende wonden. Daarbij komt nog dat chronische wonden vaker 
voorkomen bij oudere mensen. Dit is te wijten aan de veranderde structuur 
van de moleculaire en cellulaire eigenschappen van de verouderde huid en 
verscheidene co-morbiditeiten die daarmee geassocieerd worden. Dit artikel 
behandelt in detail de cellulaire, moleculaire en biochemische verschillen 
in het genezingsproces tussen acute en chronische wonden en geeft een 
overzicht van de effecten van de ouderdom op het genezingsproces.

Hoofdpunten

 Het genezingsproces van 
chronische wonden is niet 
hetzelfde als dat van acute                         
wonden.

 Een groot aantal chronische 
of niet-helende wonden 
komt vaker voor bij oudere 
mensen. Daarom dient men 
inzicht te hebben in de 
invloed van de leeftijd op het 
genezingsproces en dient 
men hiermee rekening te 
houden bij de behandeling 
van ouderen.

 Er bestaat een dringende 
noodzaak om betekenisvolle 
eindpunten te ontwikkelen 
als alternatief voor volledige 
wondsluiting bij de 
behandeling van patiënten 
met chronische of niet-
genezende wonden.
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Cellulaire, moleculaire en 
biochemische verschillen in de 
pathofysiologie van genezing 
tussen acute wonden, chronische 
wonden en wonden bij ouderen

Inleiding
De huid, het grootste orgaan van het 
menselijk lichaam, speelt een cruciale 
rol bij de instandhouding van het leven 
door de regulatie van de water en 
electrolytenbalans, de warmtehuis
houding en als barrière tegen externe, 
giftige invloeden waaronder micro
organismen. Wanneer deze barrière 
door een of andere oorzaak verstoord 
wordt – ulcera, brandwonden, neo
plasma of trauma – dan worden deze 
functies niet meer naar behoren uitge
voerd. Daarom is het van vitaal belang 
om bij verwonding ervoor te zorgen dat 
de huid zo spoedig mogelijk geneest.  

Een wond van de huid wordt gedefi
nieerd als een onderbreking in de 

epitheellaag van de huid. De verwon
ding kan ook dieper gaan, tot in de 
dermis, het onderhuidse vetweefsel, 
fascie, spierweefsel en zelfs tot op het 
bot.

Normale wondgenezing is een complex 
en dynamisch maar uiterst goed 
georga  niseerd proces van gebeurte
nissen die leiden tot het herstel van de 
beschadigde huid. Een volkomen 
genezen wond, meestal na een een
voudige verwonding, wordt gedefi
nieerd als huid die in een redelijk 
tijdsbestek haar normale anatomische 
structuur, functie en aanzien terug 
heeft. Normale wondgenezing wordt 
ook wel gedefinieerd als huid die na 
verwonding weer geheel gesloten is 
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zonder de hulp van drainage of 
wondverbandmiddelen. In tegenstel
ling tot dit type wonden zijn er ook 
wonden die niet binnen een redelijk 
tijdsbestek en op een geordende 
manier genezen en die zich ontwik
kelen tot chronische, nietgenezende 
wonden. Ondanks de vergevorderde 
ontwikkeling van de moleculaire 
biologie en de mogelijkheid om uit 
weefsel huidsubstituten en groei
factoren te construeren, naast een 
verscheidenheid aan andere 
therapeutische opties, blijven 
chronische wonden een belangrijk 
probleem in onze samenleving.

Chronische wonden ontstaan door 
verschillende oorzaken, waaronder 
veneuze beenulcera, arteriële, neuro
patische en drukulcera, naast vasculitis 
en verbrandingen. Hoewel chronische 
ulceratie ieder willekeurig gebied kan 
betreffen, komt het vooral voor aan het 
onderbeen en de geschatte prevalentie 
van actieve beenulcera in Europa 
bedraagt ten minste 0.1 tot 0.3 procent 
van de totale populatie[1], [2], [3]. Ulcera 
als gevolg van veneuze hypertensie of 
veneuze insufficiëntie maken samen 
bijna 70 procent uit van alle beenulcera 
[4], terwijl het grootste deel van de 
overige 20 procent aan diabetes en 
arteriële aandoeningen toegeschreven 
kan worden. Al deze aandoeningen 
komen vaker voor bij ouderen, die in 
het algemeen meer risico lopen op 
beenulcera. Daar komt nog bij dat het 
aantal beenulcera, het chronische 
karakter van deze ulcera en de wond
genezing verder gecompliceerd worden 
door de effecten van het verouderings
proces op de huid.
Dit artikel belicht de cellulaire, molucu
laire en biochemische verschillen 
tussen acute en chronische wonden. 
Omdat nietgenezende, chronische 
wonden veelvuldig voorkomen bij 
ouderen, worden ook de effecten van 
ouderdom op het genezingsproces 
besproken. 

Acute (normale) wondgenezing
De genezing van acute wonden bestaat 
uit een cascade van elkaar overlap
pende processen. Deze processen 
vereisen een gecoördineerde en 
volledige cellulaire activiteit, waar
onder fagocytose, chemotaxis, 
mitogenese, synthese van collageen  
en de synthese van andere matrix
compo nenten. Deze activiteiten komt 
niet op toevallige wijze tot stand, maar 
als een zorgvuldig gereguleerde serie 
van processen die gedurende de 
verschillende stadia van het genezings
proces overeenkomen met de ver
schillende typen wondcellen in die 
stadia (Figuur 1). Deze processen,  
die in gang gezet worden door het feit 
dat het huidweefsel beschadigd wordt, 
behelzen vier overlappende maar 
duidelijk herkenbare fasen van 
haemostase, inflammatie, proliferatie 
en remodellering [5]. De vele facetten 
van deze fasen worden hieronder 
beschreven.

Haemostase
Weefselbeschadiging kenmerkt zich 
door microvasculaire beschadiging en 
daarmee extravasatie van bloed in de 
wond. Beschadigde bloedvaten trekken 
zich snel samen en het bloedstollings
proces wordt in gang gezet om het 
bloedverlies te beperken, gevolgd door 
de stolling van het bloed en de aggre
gatie van bloedplaatjes. Het bloed
stolsel, dat bestaat uit fibrine, fribro
nectine, vitronectine, von Willebrand
factor en trombospondine, vormt een 
tijdelijk matrix voor de cellulaire 
migratie [6], [7]. De bloedplaatjes in het 
bloedstolsel zijn essentieel voor de 
haemostase en voor de normale 
ontstekingsreactie. De alfagranulen 
van de bloedplaatjes bevatten groei
factoren, waaronder plateletderived 
growth factor(PDGF) insulinlike growth 
factor1 (IGF1) epidermal growth factor 
(EGF) en transforming growth factor
beta (TGFß). Deze proteïnen zetten het 
wondgenezingsproces in gang door 
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fibroblasten, endotheelcellen en 
macrofagen aan te trekken en te 
activeren. De bloedplaatjes bevatten 
ook compacte lichaampjes die vaso
actieve amines bevatten zoals 
serotonine dat de microvasculaire 
permeabiliteit (doorlaatbaarheid) 
bevordert. Dit heeft vochtexsudatie 
naar de extravasculaire ruimte en 
daarmee oedeem in het weefsel tot 
gevolg, alhoewel dit vooral optreedt in 
de ontstekingsfase.  
(exsudaat is per definitie een product 
van ontsteking. Red.)

Vroege ontstekingsfase
De volgende fase in het genezings
proces is de ontstekingsreactie, 
(inflammatoire fase)die begint met het 
ingang zetten van de complementen  
of complementfactoren (zijn stoffen  
in het bloed die het afweersysteem 
stimuleren, deze benaming wordt zo 
gebruikt) en de klassieke moleculaire 
cascade die leidt tot de infiltratie van 
de wond met granulocyten of poly
morfonucleaire leucocyten (PMNLs). 
Deze cellen worden binnen 24 tot 48 
uur naar de wond getrokken door een 
aantal agentia, waaronder de comple
ment factoren als C5a, bloedplaatjes, 
formylmethionyl peptiden afkomstig 
van bacteriën en TGFß. Binnen een 
korte tijd beginnen de PMLNs zich naar 
de enthotheelcellen in de bloedvaten 
rond de wond te bewegen door middel 
van een proces dat marginatie wordt 
genoemd. Dan passeren ze de bloed
vatwand, wat diapedese wordt 
genoemd. Eenmaal in het wondgebied 
fagocyteren ze de bacteriën en andere 
vreemde lichamen, en doden ze door 
het vrijkomen van afbrekende enzymen 
en vrije radicalen afkomstig van 
zuurstof. Als eenmaal de wond van 
besmetting is gezuiverd neemt de 
PMNL activiteit doorgaans binnen een 
paar dagen na de verwonding af. 
Overtollige cellen worden als wond
vocht of pus uit de wond verwijderd of 
ze worden door middel van fagocytose 

door macrofagen opgeruimd. De 
belang rijkste functie van PMNLs is het 
voorkomen van infectie waardoor ze na 
deze fase nog maar weinig bijdragen 
aan het genezingsproces van de wond.   

Late ontstekingsfase
Monocyten in het bloed ondergaan een 
fenotypische verandering zodra ze de 
wond binnendringen, het worden 
namelijk weefselmacrofagen. 
Monocyten worden naar de wond 
getrokken door een aantal verschil
lende chemoattractanten, waaronder, 
complementfactoren, stollingscompo
nenten, immunoglobine G (IgG) 
deeltjes, producten die collageen en 
elastine afbreken en cytokinen als 
leukotrine B4, plateletfactor IV, PDGF 
en TGFß. Macrofagen zijn de belang
rijkste cellen die aanwezig zijn in de 
latere fasen van het ontstekingsproces 
(48 tot 72 uur) en die lijken een 
sleutelpositie in te nemen in het 
reguleren van het genezingsproces.  
Zij laten nog meer cytokinen en groei
factoren in de wond vrij en recruteren 
fibroblasten, keratinocyten en 
endotheelcellen die de beschadigde 
bloedvaten repareren [8]. Macrofagen 
kunnen ook proteolytische enzymen 
vrijgeven zoals collagenase voor 
debridement. Een verminderd aantal 
circulerende monocyten en weefsel
macrofagen zorgt voor een verstoorde 
wondgenezing door onvoldoende 
wonddebridement, vertraagde prolife
ratie van fibroblasten, inadequate 
angiogenese en onvoldoende 
bindweefselvorming. Additionele 
groeifactoren als de transforming 
growth factoralpha (TGFa), de 
heparinbinding epidermal growth 
factor (HBEGF) en de basic fibroblast 
growth factor (bFGF)worden uitge
scheiden door de PMNLs en macro
fagen, hetgeen de ontstekingsreactie 
verder stimuleert. Als laatste tijdens de 
ontstekingsfase komen de lymfocyten 
in de wond (>72 uur na de verwonding) 
en kunnen worden aangetrokken door 

interleukin1 (IL1), IgG en complement 
producten. Men vermoedt dat IL1 een 
belangrijke rol speelt bij de regulatie 
van collagenase, daarmee wijzend op 
het feit dat lymfocyten mogelijk een  
rol spelen bij het remodelleren van 
collageen en de extracellulaire matrix 
(ECM). De rol die lymfocyten spelen bij 
de genezing van de wond zijn echter 
nog niet duidelijk gedefinieerd. 

Proliferatiefase
De proliferatiefase begint ongeveer op 
de derde dag en duurt twee weken 
vanaf het moment van verwonding. 
Deze fase wordt gekenmerkt door de 
vervanging van de tijdelijke fibrine/
fibronectine matrix met nieuwgevormd 
granulatieweefsel. (de “provisionele 
matrix”, voorafgaand aan een meer 
blijvende ECM. Red.)

Migratie van fibroblasten: fibroblasten 
en myofibroblasten verschijnen in de 
wond twee tot vier dagen na de 
verwonding. Na de verwonding worden 
ze gestimuleerd om zich naar de wond 
te bewegen, zich te vermenigvuldigen 
en de matrixproteïnen fibronectine, 
hyaluronan (HA) en later collageen en 
proteoglycanen te produceren. Fibro
blasten worden aangetrokken door een 
aantal factoren waaronder PDGF en 
TGFß [9]. Eenmaal in de omgeving van 
de wond vermenigvuldigen de fibro
blasten zich en beginnen de nieuwe 
ECM (Extra Cellulaire Matrix) te vormen, 
hetgeen van essentieel belang is voor 
het herstelproces en het verder 
ingroeien van cellen bevordert. 
Interacties tussen de fibroblasten en 
de ECM opzich helpen de synthese 
reguleren en de matrix remodelleren [10].

Synthese van collageen: collagenen, 
die geproduceerd worden door 
fibroblasten, geven kracht en 
samenhang aan alle weefsels in het 
lichaam en spelen daardoor een 
bijzonder belangrijke rol bij de 
genezing van de wond. Collagenen zijn 
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de sleutelcomponenten in alle stadia 
van wondgenezing. Onmiddellijk na de 
verwonding komt het bloed in contact 
met het dan blootliggende collageen, 
daarmee bevordert de aggregatie van 
bloedplaatjes en activeert de chemo
tactische factoren die betrokken zijn 
ij de reactie op de verwonding. Later 
vormt het collageen de basis voor de 
ECM van de wond. Binnendringende 
fibroblasten vormen collageen van het 
type I en II en scheiden dit uit om de 
nieuwe matrix te vormen.

Angiogenese: de vorming van nieuwe 
bloedvaten vindt plaats gedurende het 
gehele wondhelingsproces. TGFß en 
PDGF, uitgescheiden door de bloed
plaatjes tijdens de haemostasefase, 
trekken macrofagen en granulocyten 
aan en bevorderen angiogenese.  
Bij angiogenese nemen de macrofagen  
in het bijzonder een sleutelpositie in 
door een aantal andere angiogene 
substanties vrij te geven, waaronder 
tumornecrosefactora en bFGF.  
Angiogene capillaire uitlopers dringen 
binnen een aantal dagen het fibrine/
fibronectinerijke wondstolsel binnen 
en organiseren zich tot een microvas
culair netwerk door het gehele granu
latieweefsel heen [11]. Wanneer colla geen 
zich verzamelt in het granulatie weefsel 
om littekenweefsel te vormen, neemt 
de compactheid (dichtheid) van de 
bloedvaten af. Verstoring van dit dyna
mische proces kan tot gevolg hebben 
dat de wond chronisch wordt [12]. 

Vorming van granulatieweefsel: 
granulatieweefsel wordt zo genoemd 
om de manier waarop het eruit ziet: 
roze korrelachtig en met talloze haar
vaten die het steunweefsel van de 
wond binnendringen. Elke korrel of 
“granule” bevat een spiraal van haar
vaten (capillairen) waardoor die bij 
verwonding gemakkelijk bloeden. 
Granulatieweefsel bestaat hoofd
zakelijk uit zich vermenigvuldigende 
fibroblasten, haarvaten en weefsel

macrofagen in een matrix van 
collageen, glycosaminoglycans (GAGs) 
waaronder HA en de glycoproteïnen 
fibronectine en tenascin [13], [14].  
De vorming van granulatieweefsel 
begint al 48 uur na de verwonding en 
na 96 uur zijn de fibroblasten de meest 
voorkomende cellen in dit weefsel. 

Epithelialisatie: Een enkele laag 
epidermale cellen beginnen zich 
binnen enkele uren na de verwonding 
vanuit de randen van de wond te 
bewegen om een dun (delicaat) laagje 
te vormen over het rauwe gebied die 
door het verlies van de epidermis bloot 
is komen te liggen. Dit proces wordt 
epibolie genoemd. Ongeveer 12 uur na 
de verwonding is er een duidelijke 
toename van mitotische activiteit 
merkbaar in de basale cellen van de 
wondranden. Deze cellen verliezen de 
normaal gesproken stevige verbin
dingen met de onderliggende dermis, 
en kunnen zich zo sprongsgewijs over 
de voorlopige matrix bewegen [16].  
Wanneer de voortbewegende epitheel
cellen elkaar tegenkomen, dan houdt 
dit contact de verdere voortschrijding 
tegen (contactinhibitie) en ontstaat er 
een nieuw onderliggend membraan.  
Verdere groei en differentiatie van de 
epitheelcellen herstellen het gelaagde 
epithelium. De snelheid waarmee de 
wond met epitheelweefsel wordt 
bedekt neemt toe als de wond geen 
debridement nodig heeft, als de basale 
lamina in tact zijn en indien de wond 
vochtig gehouden wordt. Een droog 
korstvertraagt het epithelialisatie
proces. Verscheidene groeifactoren 
reguleren het epithelialisatieproces: 
EGF is een krachtige stimulator van de 
epitheliale mitogenese en chemotaxis, 
terwijl andere groeifactoren, zoals bFGF 
en keratinocyte growth factor ook de 
epitheliale proliferatie stimuleren.

Remodelleringsfase
De synthese van de matrix en de 
hermodel leringsfase vinden gelijktijdig 

plaats met de vorming van het granu
latie weefsel en nemen geruime tijd in 
beslag. Gedurende de ontwikkeling 
van de matrix, worden fibronectine en 
HA afgebroken en de collageenbundels 
nemen toe in diameter, overeen
komstig de toenemende spankracht 
van de wond [17], [18]. Deze collageen
vezels krijgen echter nooit meer hun 
oorspronkelijke stevigheid van voor de 
verwonding terug. Het is niet mogelijk 
meer dan maximaal 80 procent van de 
stevigheid van voor de verwonding te 
herwinnen.

Er vindt voortdurend de synthese en 
afbraak van collageen plaats doordat 
de ECM voortdurend wordt geher
model leerd. Zo wordt het evenwicht in 
de wond ongeveer 21 dagen na de 
verwonding hersteld. Degradatie van 
collageen wordt bewerkstelligd door 
specifieke matrix metalloproteïnasen 
(MMPs) die worden geproduceerd door 
vele cellen in de wond, waaronder 
fibroblasten, granulocyten en macro
phagen. Terwijl de hermodellering van 
de wond zich voortzet, neemt de MMP 
activiteit af en de activiteit van metal
loproteïnaseremmers in het weefsel 
(TIMPs) neemt toe. Dit wordt onder 
andere mogelijk gemaakt door TGFß, 
hiermee aangevend hoe belangrijk de 
rol van TGFß is bij de vorming en groei 
van de matrix. 
 
De afzetting van collageen in een vroeg 
stadium vindt op zeer ongeordende 
wijze plaats. De EMC krimt en trekt zo 
de wondranden naar elkaar toe. Het 
remodelleren van de wond vindt plaats 
wanneer de onderliggende contractiele 
verbindende weefsels krimpen, 
waar door de wondranden dichter bij 
elkaar komen. Deze samentrekking 
gebeurt door interactie tussen 
fibroblasten en de omringende ECM. 
Deze interactie kan beïnvloed worden 
door een aantal extracellulaire 
factoren, waaronder TGFß, PDGF en 
FGF [10]. Uiteindelijk neemt de dichtheid 
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van macrofagen en fibroblasten af door 
middel van apoptose. Waardoor deze 
celdood in gang wordt gezet is tot 
dusver onbekend [20].
Wel wordt verondersteld dat dit gebeurt 
doordat de cytokinen zich terug trekken 
wanneer de wond geneest, hoewel er 
vele andere theorieën over bestaan, 
waaronder het idee dat de 

differentiatie van fibroblasten naar 
myofibroblasten de apoptose en het 
afgeven van bepaalde factoren na de 
reepithelialisatie in gang zetten [21]. 
Door de voortdurende hermodellering 
wordt de verdere groei van haarvaten 
gestopt. De bloedtoevoer naar het 
wondgebied en de metabolische 
activiteit nemen af. Een acellulair en 

Lees volgende maand deel 2 van dit 
artikel, waarin wordt ingegaan op 
chronische wonden en wonden bij 
ouderen.

avasculair litteken is het uiteindelijke 
gevolg van het acute wondgenezings
proces.
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