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‘Waarom dubbelzijdig plakband soms niet meer goed plakt’
De huid is het grootste orgaan van de mens. Het heeft vele onmisbare functies, zoals het 
tegenhouden van ongewenste bacteriën en virussen, temperatuurregulatie, aanmaak van 
vitamine D, en het bepaalt in belangrijke mate het uiterlijk.  De huid bestaat uit verschillende lagen, 
waarvan de bovenste de epidermis wordt genoemd, gevormd door een soort metselwerk van 
huidcellen. Je kunt je voorstellen dat deze laag nogal wat te verduren heeft: het wordt gedurende 
de hele dag opgerekt en ingedrukt. Daarom heeft de huid zich uitgerust met structuren die 
ervoor zorgen dat ze bestand is tegen rekkrachten: cellen in de epidermis houden onderling 
stevig verband door de aanwezigheid van zogenaamde desmosomen, een soort dubbelzijdig 
plakband dat de cellen goed aan elkaar vast plakt. Deze desmosomen zijn ook onmisbaar voor de 
integriteit van het mondslijmvlies. Bij de meeste mensen functioneren desmosomen voorbeeldig 
en vangen ze de krachten waaraan de epidermis en de slijmvliezen worden blootgesteld met 
gemak op. Soms gaat het echter fout. Om te begrijpen wat er fout kan gaan moeten we het eerst 
even hebben over het immuunsysteem van de mens. 
Het immuunsysteem is een complex geheel van cellen en andere componenten. Het zorgt ervoor 
dat factoren die de integriteit van het lichaam aantasten, zoals ongewenste bacteriën, geen kans 
krijgen. Het moet daarbij uiteraard heel goed ‘weten’ wat lichaamseigen is en wat niet. Gelukkig 
kan het immuunsysteem dat onderscheid nagenoeg onfeilbaar maken. Een enkele keer echter gaat 
het fout en valt het componenten van het eigen lichaam aan. Dit noemen we autoimmuniteit. Er 
zijn veel ziektes waar autoimmuniteit aan ten grondslag ligt, zoals reuma, astma of diabetes type I. 
Hoe het kan dat het immuunsysteem bij sommige mensen faalt in zijn onderscheidingsvermogen 
is niet precies bekend. Omdat het samenhangt met heel veel ziektebeelden is het natuurlijk van 
groot belang dat er onderzoek gedaan wordt naar autoimmuniteit. 
Laten we nu teruggaan naar de huid en de slijmvliezen. Hoewel een zeldzaamheid, kan het 
dubbelzijdig plakband in de huid en het slijmvlies, d.w.z. de desmosomen, aangevallen worden 
door antilichamen van het eigen immuunsysteem. We spreken dan van autoantilichamen. Het 
behoeft geen uitleg dat de rekbaarheid van de epidermis en het slijmvlies in het geding komt 
als autoantilichamen de desmosomen aanvallen en hun plakbandfunctie in de weg zitten. Het 
bijbehorende ziektebeeld wordt pemphigus genoemd, dat onder de blaarziekten valt. Patiënten 
met deze ziekte krijgen heel gemakkelijk blaren op hun huid, en de slijmvliezen. De huid- en 
slijmvliescellen zitten namelijk niet meer goed aan elkaar vast. Dit is gevaarlijk, want daardoor 
kan de patiënt huidinfecties krijgen, of uitdrogingsverschijnselen, m.a.w. essentiële functies 
van de huid en het slijmvlies worden er ernstig door aangetast. Zoals zo vaak in de wetenschap 
liggen de zaken subtieler dan je in eerste instantie zou denken. Zo ook bij pemphigus. Er zijn vele 
theorieën over hoe de autoantilichamen de functie van de desmosomen nadelig beïnvloeden, 
maar het precieze mechanisme is nog niet ontrafeld. Op dit punt komen de PhD studenten om 
te hoek kijken. Zij worden ingezet om hard te werken teneinde de kleinste details van moleculair 
biologische processen zoals die verantwoordelijk voor het ontstaan van pemphigus uit te vogelen. 
Van dergelijk onderzoek is het onderhavige boekje een proeve.
Er zijn vele varianten van pemphigus. Eén daarvan is een vorm die voorkomt bij patiënten met 
kanker, we spreken dan van paraneoplastische pemphigus. In de hoofdstukken 3 en 4 van dit 
proefschrift hebben we verschillende methoden om deze variant te diagnosticeren met elkaar 
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vergeleken. De resultaten van dit onderzoek geven een goed handvat om bij nieuwe patiënten 
adequaat paraneoplastische pemphigus vast te stellen. Verder geven we in hoofstuk 2, 5 en 6 
prijs hoe de desmosomen, met name één bepaald onderdeel daarvan, desmogleïne 1, beïnvloed 
worden door de daartegen gerichte autoantilichamen bij de foliaceuze subvorm van pemphigus: 
Desmogleïne 1 verdwijnt uit desmosomen, brokkelt soms af, en zelfs in gezond uitziend 
mondslijmvlies blijken de desmosomen te krimpen! Tot slot hebben we in hoofdstuk 7 de rol 
van mTOR onder de loep genomen. Deze belangrijke communicatie route in menselijke cellen 
is bij heel veel processen betrokken, en collega onderzoekers vermoedden dat dat ook voor 
pemphigus het geval is. Helaas leidde de behandeling van patiënten met een mTOR remmende 
mondspoeling, niet tot vermindering van symptomen van pemphigus. We denken daarom, dat, 
hoewel het graag overal wel iets in de melk te brokkelen wil hebben, een zekere bescheidenheid 
mTOR, aangaande zijn rol bij de pathogenese van pemphigus, siert.
Al met al hebben we met het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, diverse aspecten 
van pemphigus belicht. Hopelijk helpt deze nieuwe kennis om deze ernstige blaarziekte beter te 
kunnen begrijpen en behandelen. Dit laat onverlet dat we geenszins een oplossing pretenderen 
te hebben voor het irritante fenomeen – iedereen kent het uit eigen ervaring – dat het welhaast 
onmogelijk is dubbelzijdig tape, doordat het òfwel aan je ene vinger, òfwel aan je andere vinger 
blijft plakken, in de prullenmand te deponeren.




