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Moleculaire Mimicri

Waarom vallen T-cellen (gekoppeld aan CD4 cellen) bij sommige mensen bepaald lichaamseigen weefsel 
aan alsof het indringers zijn? En wat maakt dat bij de ene persoon het ene en bij de andere persoon het 
andere weefsel aangevallen wordt? Bij MS patiënten bijvoorbeeld wordt de myeline-schede aangevallen, 
bij reumapatiënten wordt het synoviaal weefsel gezien als vreemd weefsel, bij diabetes type 1 wordt 
alvleesklierweefsel gezien als ‘foute boel’ en bij de ziekte van Graves is de schildklier de pineut.

In feite heeft dit allemaal te maken met moleculaire mimicri. Om dit uit te leggen moeten we terug naar 
de basis van het lichaam, het DNA.

In het DNA staat alle informatie die nodig is om het lichaam te vormen en alle functies uit te voeren. Het 
DNA van een kind wordt samengesteld uit een willekeurig mix van het DNA van de moeder en het DNA 
van de vader. Zo is elk kind uniek maar niet zo uniek dat er geen overeenkomsten zijn. 

Genen zijn functionele fragmenten binnen het DNA. Een gen codeert voor een bepaald eiwit en een 
eiwit is opgebouwd uit peptides. Een peptidestreng kun je zien als een kralenketting opgebouwd uit 
verschillende letters.

Zo ziet een myeline (beschermlaag zenuwweefsel) proteïne er als volgt uit:

Een andere eiwitstructuur kan zekere overeenkomsten laten zien met deze structuur. Bekijken we de 
structuur van een escherichia coli bacterie dan ziet deze er als volgt uit:

Het valt op dat het eerste, het derde, vierde, vijfde en zesde kraaltje overeenkomen met die van het 
myeline proteïne.

Stel je voor dat er een beschadiging in het zenuwweefsel plaatsvindt. De eerste reactie die plaatsvindt 
is dat een MHC werker een stukje van het DNA (dus een stukje van een kralenketting) als antigen naar 
buiten steekt. Het afweersysteem ziet dat stukje DNA en weet ‘dat is van mezelf’ dat kan ik opruimen 
want dat is stuk maar dat hoef ik niet aan te vallen.

Nu een andere situatie: er dringt een e-coli bacterie (die normaal in de darmen ‘woont’) door de lichaams-
barrières het lichaam binnen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een hyperpermeabele darm.
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Het afweersysteem slaat alarm (want e-coli hoort niet 
in de bloedbaan), ruimt die e-coli op en ‘onthoudt’ 
de samenstelling van het DNA van die e-coli. De code 
wordt opgeslagen in geheugencellen. 

Kort daarop komt er een beschadiging in het myeline en 
het MHC eiwit houdt een stukje omhoog. Het afweer-
systeem kijkt ernaar en herkent dat nu als stukje van die 
e-coli, de (normale) reactie is dan: opruimen die boel!

Hyperpermeabiliteit

Moleculaire mimicri kan alleen maar een probleem geven als er op lichaamsstructuren gelijkende DNA 
structuren door de darmwand in de bloedbaan komen. Deze vreemde structuren kunnen uit voeding-
smiddelen of uit pathogenen komen. Op het moment dat de darmwand hyperpermeabel (zo lek als een 
mandje) is kunnen er onverteerde eiwitstructuren passeren.

Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor een darmwand hyperpermeabel kan worden:
- Chronische stress waardoor oude darmwandcellen niet vervangen worden
- Eiwittekorten waardoor er geen grondstoff en zijn om cellen te vervangen
- Pathogenen (parasieten, schimmels)
- Lectines uit granen (tarwe, haver, rogge, mais, rijst, spelt, gierst)
- Saponinen uit sojabonen, groene tomaten en aardappelschillen


