Ziektebeeld: Kordkte rve randeringen bij ontstekingen
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Een kinesioloog behandetgeen ziekten en stetgeen diagnoses.Toch ls het nutirg en noodzakelijkom meerte weten over
ziektebeelden. Op die manier b ljf je alert wanneer je moet doorverwijzen én waarje moeei;jk ondersteuning kan bieden.

ZIEKTEBEELD
Dit keer ÍÍreer achteÍgrondinformatje over:

Karakterveranderingen bij ontstekingen
ledereen die een stevige griep heeft gehad weet dat dit
van invloed is op het humeuí Je trektje terug, wil met
rust gelaten worden, kan zêlfs licht depressief worden, wil
slapen, hebt spierpijn. Ditwordt'zieklegedrag' of sickness

-

Behaviour genoemd.
Bij griep is dit allemaal niet zo erg. De rust bevoÍdert de
genezing en het gaat we weer ovet Vervelender wordt
het als lemand chronisch ontsioken is, zoêls bijvoorbee d
bij reuma. Dan zijn deze reacties een gÍote last voor de
peÍsoon zelf en 2lin omgeving. Mensen zijn zichzelf niet
meer, worden soÍns echt heel depressief en kunnen zich
extreeÍn terug trekkên. Op dit moment heeft ongeveer
6"" vdn de Neoe'lè rose bpvo ling ld*l vàn dep'"'.ievê
gevoeLens. Veel daarvên zijn niet toe ie schrijven aan de
levensomstandigheden. Het aantal voorgeschrevenanti
depressiva riist de pan uit.

Wot is de reden dot een ontsteking gedragsproblemen

Woarcn lijden wij za nossaaloan verstoringen van het
Éen reden zou wel eens kunnen zijn dat steeds

Íreer

mênsen aan chronische laaggradlge ontstekingen lijden
(Chronic Low Grade lnflammahon). ziekiebeelden die men
vroeger niet met één ziekte in verband brachi, lijken nu
een zelfde oorsprong te hebben: een ontregeling van het
immuunsysteem met a s gevolg een chronische activatie
daarvan mei alle gevo gen vandienr depressieve gevoelens,

terugtrekgedrag etcetera.
Zlektêbeelden dle nu als een chronische laaggradige
ontsteking worden gezien zijn: diabetes, hart- en
vaatziekten, dementie, depressies, overgewicht, reuma
en reuma achtige ziektebeelden. Hier staat de top van
huldige chÍonische aandoeningen. De ooÍzaak van deze
ontstekingen wordt gezocht in:
Te weinig bewegen en dêardoor te weinig
splerontwikke lng. Spieren ondÊrdrukken ontstekingenl
Fastfood veroorzaakt ontsteklngsreaches om diverse
redenen. Teveel lino zuur, geoxideerd linolzuur,
geoxideerd cho esteroL uit ei- en meLkpoeders, te weinig
antioxidanten en vêêlchemische toevoegingen die niet
goed kunnen worden afgêbroken zorgen met behulp van
oxidatie voor algehele schade aên de celstofwisseling.
' Door roken ofslecht eten beschadigen de slijmv iezen
van de darmen. Daardoor kunnen kleine beetjes
bacterierestproducten continu in de bloedbaan komen.
Dat veroorzaakt een chronische aaggradige actjvatie van
het immuursysteem,

Íeveel vetweeÍsel: vetweefsel scheidt continu
ontstekingsmoleculen uit en veroorzaakt zo sickness-

Daarvoor Ínoeten we kijken naar hoe een ontsteklng
eigenlijk werkt. Bij 'onraad' zêl ons immuunsysteem direct
Íeageren. Of het nu siress is of restproducten van bacterièn
( ekke darm, lekke long) of een virus of geoxideerd linolzuur
dat binnenkomti het immuunsysteem reageert met een
ontstekingsreactie. Dat houdt in, dai in vrijwelallê cellen
van het lichaam een bepaalde stof wordt geachveerd:
de Nuclear Factor Kappa B = NFkB. Dit ls €en eiwit dat
direct naar het DNA gaai ên daar bepaalde delen gaat
aflezen- De delen dle afgelezen worden codeÍen voor êlle
communicatjemo eculen om een ontstêking daadwerkelijk
aan te zetten. Deze moleculen worden door de cellen
uitgescheiden in het lnterstitium en in de bloedbaan. Dus
als NFkB woÍdt geactjveerd zal een ontsteking opstarten.
ALLe verschijnselen van gÍiep komen dan snel op- sommige
ván.lê.ommunicatiemoleculen zu en in de hersenen
gebieden die het gedrag regelen, beïnvloeden. De
beLangrijksten zijn nterleukine 6 en TNFa. Van deze stoffen
is bekend dat ze de werking van de hersenen veranderen
en depressies veroorzaken. Als het immuunsysteem wordt
geactrveerd zuLLen ook bepaa de macrofagen naar de
hersenen gaan en daêr een ontsteklngsreactie opstarien.
Een ontstoken brein zorgt ook voor depressieve gevoelêns.
Koriom: bij depressieve gevoelens is het goed om eens te
kijken naar de omgeving. Eet iemand goed CÊnoeg? Ls de
darm niet ek? Heeft iemand overgewicht?
Verder kunnen depressieve gevoelens goed reageren op
ontstekingsremmende kruiden zoa s curcurna, groene thee,
gember en visolie. Voora EPA in hoge doseringen remt
imÍnuunreacties, net als vitamine E. Er is ook een produci
op de markt diê een combinatje van ontstekingsremmende

kruiden bevat: Kappa Rest.
ln ieder geva wordt niet elke
depressie veroorzaakt door s echte
lêvensomstandighedên. n
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