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Hoe werken zij en wat is hun functie? 

 

Ik moet misschien eerst uitleggen wat Th1 

en Th2 is. De T-helpercellen zijn heel 

bekend geworden dankzij HIV. Het zijn de 

cellen die getroffen  worden door het 

aidsvirus. Daardoor zijn de T-helpercellen 

in de belangstelling gekomen. Het concept 

van Th1 en Th2 gaat verder, omdat de T-

helpercellen type 1 een rol spelen bij 

virale infecties, bij schimmelinfecties, bij 

intracellulaire bacteriële infecties en bij 

parasitaire infecties. 

 

De Th2-immuniteit speelt een veel grotere 

rol bij bacteriële infecties en ook bij het 

ontstaan van allergieën. Het is zo dat Th1 

en Th2 cellen, die lymfocyten zijn, ook 

betrokken zijn bij de controle van B-cellen. 

De B-cellen, die staan voor de humorale 

immuniteit , zorgen dat er antilichamen 

worden geproduceerd wanneer dat nodig 

is op een bepaald ogenblik. Dus wanneer 

er een verstoring is in de Th1- en Th2-

immuniteit, leidt dat vaak ook tot 

veranderingen in de humorale immuniteit. 

 

Wat zien we nu bij ME/cvs. Dat een grote 

meerderheid (van de patiënten) een 

verschuiving heeft naar een Th2-immu-

niteit. In ons onderzoek had 85% van de 

ME-patiënten een immuniteit waarbij een 

vermindering was van de Th1-activiteit. 

Dat maakt het virale aandoeningen, 

schimmelinfecties, parasieten en zo meer 

natuurlijk makkelijker, door minder weer-

stand van onze immuniteit. 

 

Wat we ook zien, en daar is nog niet over 

gesproken, is dat de Th17-immuniteit - die 

men eigenlijk Th3 had moeten noemen 

maar men Th17 heeft genoemd omdat 

men interleukine 17 als eerste beschreven 

heeft als gerelateerd is aan dit type T-

helper cellen - prominenter aanwezig is bij 

ME/cvs patiënten.  

We zien dus meer Th2 en Th17 en we zien 

een vermindering van Th1. 

 

Ik denk dat dat een belangrijke observatie 

is, maar niet direct belangrijk voor de oor-

zaak van de ziekte. Dat kan een element 

zijn dat voor wetenschappelijk onderzoek 

belangrijk is. Om de hele pathofysiologie, 

de hele weg van de ziekte te bestuderen. 

Het is een element wat wij meten en 

bepalen, omdat er rekening mee moet 

worden gehouden wanneer je een be-

paalde symptomatische behandeling gaat 

volgen. 

 

Verklarende woordenlijst 

 

Humorale immuniteit – verdediging van 

het organisme tegen schadelijke externe 

invloeden door in het bloedserum aanwe-

zige componenten zoals bv de immunoglo-

bulinen. 


