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Algemene discussie, samenvatting en conclusies

In 1987 verscheen het eerste artikel over een huidziekte met symmetrisch 

gelokaliseerde, gehypopigmenteerde maculae op de romp die wat betreft morfologie, 

beloop en behandeleffect verschilde van andere dermatosen die gepaard gaan met 

hypopigmentatie (Borelli 1987). In 1988 werd de naam Progressieve Maculaire 

Hypomelanose (PMH) aan deze ziekte gegeven (Guillet et al. 1988). Tot voor kort 

was er slechts spaarzaam informatie over dit ziektebeeld in de literatuur terug te 

vinden en in de praktijk bleek vaak dat deze entiteit niet als nieuw gezien werd, 

maar als een (resttoestand van) andere, bekende huidaandoening zoals pityriasis 

versicolor. 

Door de jaren heen kwamen er steeds meer beschrijvingen van vergelijkbare 

huidbeelden met name “Creole dyschromia” (Lesueur et al. 1994), “idiopathic 

multiple large macule hypomelanosis” (Fitzpatrick 1996), “nummular and confluent 

hypomelanosis of the trunk” (Menke et al. 1997), echter allen met een andere naam 

en systematisch onderzoek ontbrak helaas. 

Met de studies die door ons zijn uitgevoerd, hebben wij getracht op systematische 

wijze vorm te geven aan deze relatief nieuwe entiteit. Wij hebben ons hiervoor 

verdiept in de pathologie, epidemiologie, oorzaak, kliniek en behandeling van 

PMH. 

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk, waarin wordt ingegaan op de historische 

achtergrond en terminologie van PMH. Het hoofdstuk betreft een samenvatting van 

wat er bekend was over het ziektebeeld ten tijde van het begin van onze studies. 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de bevindingen bij histologisch en 

microbiologisch onderzoek bij PMH. Deze studie is verricht naar aanleiding van 

waarnemingen tijdens het lichamelijk onderzoek, waarbij opviel dat bij belichting van 

de huid met de Wood’s lamp in een donkere kamer, rode, folliculaire fluorescentie 

aanwezig was in de aangedane huid. Deze fluorescentie was afwezig in de follikels 

van de aangrenzende normale huid. Dit deed vermoeden dat het hier om een 

porfyrine producerende bacterie ging, b.v. Corynebacterium minutissimum of een 

Propionibacterium soort gezien het feit dat rode folliculaire fluorescentie een van de 

karakteristieken van deze bacteriën is. 
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Wij hebben bij 8 patiënten biopten genomen van de follikels van lesionale en 

aangrenzende, normale huid en van de inter-folliculaire, lesionale en aangrenzende, 

normale huid. 

Histologisch onderzoek van de biopten van de folliculaire, lesionale huid liet bij alle 

8 patiënten Gram positieve bacteriën zien in de afvoergangen van de talgklieren. In 

de follikels van de normale huid en in de inter-folliculaire huid (zowel lesionaal als 

normaal) werd dit niet waargenomen. Conventionele kweekmethode liet groei zien 

van P. acnes bacteriën in 7 van de 8 biopten van de follikels van de lesionale huid. In 

alle andere biopten waren de P. acnes kweken negatief. 

Geconcludeerd werd dat er een relatie lijkt te zijn tussen de aanwezigheid van 

P. acnes en de gehypopigmenteerde mauclae. Verder werd gespeculeerd dat de 

bacterie mogelijk een depigmenterende stof produceert die de pigmentsynthese 

hindert.

In Hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het type Propioni bacterie dat wordt 

gezien bij PMH. P. acnes speelt een rol bij het ontstaan van acne. Echter, wij hebben 

in een eerdere studie (zie hoofdstuk 2) gesuggereerd dat deze bacterie mogelijk 

ook een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van PMH. Opvallend is dat over het 

algemeen patiënten die zich presenteren met PMH geen acne hebben. Dit heeft 

geleid tot de hypothese dat mogelijk een ander subtype van P. acnes betrokken is 

bij het ontstaan van PMH. 

Om dit verder uit te zoeken hebben wij een studie uitgevoerd waarbij wij biopten 

hebben afgenomen van een rode, fluorescerende follikel van de lesionale huid 

van 14 PMH patiënten en van een rode, fluorescerende follikel ter plaatse van een 

acne laesie van 10 acne patiënten. De biopten werden vervolgens uitgestreken 

op bloedagar platen en provisorische, conventionele identificatie werd toegepast. 

Vervolgens hebben wij van iedere plaat 1 isolaat verder geanalyseerd met behulp 

van de DNA vingerafdruk methode: amplified fragment length polymorfism 

(AFLP). Ter bevestiging van onze AFLP resultaten hebben wij vervolgens 16S rRNA 

gene sequencing analyses uitgevoerd van isolaten afkomstig uit de verschillende 

DNA groepen uit de AFLP analyses. Deze isolaten hebben wij vergeleken met de 

nucleotide reeks van referentiestam P. acnes: ATCC 6919. Om eventuele “menging” 

van isolaten uit te sluiten hebben wij vervolgens opnieuw bacterie isolaten gekweekt 
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van 3 acne patiënten en 3 PMH patiënten. Wij hebben een maximum van 10 isolaten 

per patiënt gekweekt. De AFLP analyse is opnieuw voor alle gekweekte isolaten 

uitgevoerd. 

Alle provisorisch, conventioneel geïdentificeerde isolaten bleken P. acnes bacteriën 

te zijn. De AFLP analyse resulteerde in 3 verschillende DNA groepen. Groep 1 

betrof isolaten van 8 acne patiënten en 6 PMH patiënten. Deze DNA groep liet een 

gelijkenis tussen de 55 en 100% zien met de P. acnes referentie stam. Dit suggereert 

dat het gaat om identieke of verschillende stammen van hetzelfde species. Isolaten 

uit DNA groep 2 (afkomstig van 2 acne patiënten) lieten een gelijkenis tussen 

de 30 en 55% zien met de referentie stam P. acnes. Dit suggereert dat het een 

gerelateerde species van P. acnes betreft, mogelijk een subspecies. Isolaten uit 

groep 3 (afkomstig van 8 PMH patiënten) vormden een duidelijk op zichzelf staande 

DNA groep met een gelijkenis van minder dan 30% met de referentie P. acnes 

stam. Ook de gelijkenis met referentiestammen P. granulosum, P. avidum en P. 

propionicus was minder dan 30%. Dit suggereert een andere species op basis van 

de lage procentuele homologie. 16S rRNA gene sequencing analyse van 2 isolaten 

afkomstig uit DNA groep 1, van 1 isolaat afkomstig uit DNA groep 2 en van 3 

isolaten afkomstig uit DNA groep 3 liet het volgende zien: isolaten afkomstig uit 

groep 1 lieten geen verschillen met de referentiestam zien. Het isolaat afkomstig uit 

groep 2 liet een enkel nucleotide verschil zien op positie 827 met de referentiestam. 

Twee isolaten uit groep 3 lieten een enkel nucleotide verschil zien op positie 1243 

met de referentiestam en 1 isolaat uit groep 3 liet twee nucleotide verschillen zien 

op positie 712 en positie 1243. De resultaten van de tweede AFLP analyse kwamen 

overeen met onze vorige bevindingen en “menging” van isolaten kon daarmee 

worden uitgesloten. Aanvullende biochemische testen van de bacteriën afkomstig 

van de drie verschillende DNA groepen bevestigden onze AFLP bevindingen, echter 

het resistentiepatroon van deze bacteriën was exact hetzelfde.

Gezien de kleine verschillen die gevonden zijn met de 16S rRNA gene sequencing 

analyse en biochemische testen en het vergelijkbare resistentiepatroon tussen de 

verschillende DNA groepen, hebben wij geconcludeerd dat wij mogelijk te maken 

hebben met een tot nog toe ongedefinieerd Propionibacterium species. Het feit dat 

de bacteriën uit DNA groep 3 alleen maar gevonden zijn in PMH patiënten en niet 

bij acne patiënten, heeft ons doen concluderen dat er een relatie is tussen de groep 

III Propioni bacteriën en PMH. 
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Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van PMH binnen de patiëntenpopulatie in de 

Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen. Ondanks verscheidene 

beschrijvingen van PMH in de literatuur, lijkt er geen overeenstemming te zijn 

betreffende de karakteristieken van deze ziekte. 

Om een beter inzicht te krijgen in het klinische beeld en het natuurlijk beloop van 

PMH, hebben wij een enquête gehouden die bestond uit vragen over het huid type 

van de patient, vragen betreffende de start van de ziekte, de familie anamnese, 

de klinische kenmerken, de symptomen van de aandoening, de progressie en 

eventuele eerdere behandelingen. Verder hebben wij gevraagd naar de medische 

voorgeschiedenis van patiënten, om na te gaan of er relaties mogelijk waren met 

andere ziekten. De enquete is verstuurd aan 152 PMH patienten uit de SNIP en 

101 patiënten hebben de enquete volledig ingevuld geretourneerd. De uitslagen 

van deze enquête zijn vervolgens vergeleken met de beschrijvingen van het klinisch 

beeld in de literatuur om een compleet overzicht te geven. 

PMH bestaat uit symmetrisch gelokaliseerde, gehypopigmenteerde, niet-schilferende 

maculae op de romp. Hoewel de meningen in de literatuur verschillen als het gaat 

om het beloop, lijkt de aandoening progressief te zijn. Meestal begint het op de 

romp en breidt de ziekte zich later verder uit over de romp en bij een beperkt deel 

van de patiënten naar het gezicht en naar het proximale deel van de extremiteiten. 

Vaak treedt confluering op van de maculae op de romp. Spontane remissie treedt 

waarschijnlijk op na adolescentie, gezien het feit dat PMH bij mensen van middelbare 

leeftijd en ouderen, voor zover bekend, niet voorkomt. Indien spontane remissie na 

therapie  optreedt, komen de maculae vaak terug op precies dezelfde plaatsen. 

PMH wordt met name gezien bij adolescenten en jong volwassenen. De verdeling 

man : vrouw blijft onduidelijk, hoewel de meeste auteurs de aandoening vooral bij 

vrouwen zien, wat overeenkomt met de verdeling in onze patiëntenpopulatie. Het 

merendeel van de patiënten heeft huidtype III tot en met VI en is van gemengde 

(vooral caucasisch-negroide) afkomst, echter Aziaten en Mongolen zijn ook 

beschreven. Bij de meeste patienten werd de diagnose pityriasis versicolor gesteld 

en patienten werden vaak behandeld met lokale antimycotica. Niet onverwacht was 

dat bij geen van de patiënten deze behandeling een goed resultaat heeft gehad. 

Gebaseerd op de huidige beschikbare informatie betreffende PMH hebben wij 

geconcludeerd dat onze studie een zo compleet mogelijke en overzichtelijke 
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beschrijving geeft van het klinisch beeld en het beloop van PMH. Verder kunnen de 

uitkomsten van deze studie dienen als een richtlijn voor artsen bij het diagnosticeren 

van PMH bij patiënten met hypopigmentaties. 

In Hoofdstuk 5 worden de electronenmicroscopische bevindingen bij PMH beschreven. 

In deze studie zijn wij op zoek gegaan naar een verklaring voor de hypopigmentaties 

met als doel een aanwijzing te krijgen over het ontstaansmechanisme. 

Bij 8 PMH patiënten met huidtype III tot en met VI hebben wij 2 mm biopten 

afgenomen van de gehypopigmenteerde en aangrenzende normale huid. Deze 

biopten zijn door middel van electronenmicroscopie beoordeeld en de bevindingen 

zijn met elkaar vergeleken. 

Uit deze studie is gebleken dat bij patiënten met huidtype V en VI de melanosomen 

die gevormd worden door de melanocyten in de lesionale huid van PMH 

patiënten beschreven kunnen worden als kleinere, stadium I tot III geaggregeerde 

melanosomen, terwijl de melanosomen in de normale, aangrenzende huid beschreven 

kunnen worden als grotere, stadium IV, enkelvoudige melanosomen. Stadium I t/m 

III melanosomen worden normaliter gezien in de blanke huid (huidtype I tot en 

met IV). Stadium IV melanosomen worden gezien in de getinte en donkere huid 

(huidtype V en VI). De overdracht van melanosomen van de melanocyt naar de 

keratinocyt lijkt ongestoord. Er is geen ophoping van melanosomen in de dendrieten 

waarneembaar. Ook de functie van de melanocyt lijkt ongestoord, gezien het feit 

dat alle precursors van melanosomen aanwezig zijn in de melanocyt. 

Wij brengen de hypothese naar voren dat er mogelijk een factor door P. acnes 

wordt geproduceerd die de vorming van stadium IV melanosomen hindert. 

Verscheidene mechanismen kunnen hieraan ten grondslag liggen: a) door inhibitie 

van de tyrosinase activiteit en toename van de L-cysteïne concentratie onder invloed 

van de hypothetische factor treedt een switch op van eumelanogenese naar 

feomelanogenese, die resulteert in kleinere, geaggregeerde melansomen (stadium 

I tot III) en lichte huidskleur. In dit voorstel is het doel van de factor de melanocyt; 

b) Recente studies hebben daarnaast laten zien dat factoren in de keratinocyten 

bepalen of geaggregeerde stadium I tot III melanosomen, of enkele, stadium IV 

melanosomen gevormd worden. Het zou kunnen dat bij PMH door de hypothetische 

stof die wordt uitgescheiden door P. acnes de regulerende factoren binnen de 
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keratinocyt worden beïnvloed, wat leidt tot de waargenomen verandering in 

melanosomen morfologie. 

In Hoofdstuk 6 hebben wij uitgaande van onze bevindingen in vorige onderzoeken 

een studie uitgevoerd waarbij wij antibacteriële therapie hebben vergeleken met 

anti-inflammatoire therapie. 

In deze studie hebben wij 45 PMH patiënten geïncludeerd. Bij deze patiënten werd 

de voor- of achterzijde van de romp in twee helften verdeeld. Na randomisatie 

werd de ene helft behandeld met benzoyl peroxide 5% hydrogel in combinatie 

met clindamycine 1% lotion eenmaal daags en de andere helft met fluticason 

crème eenmaal daags. Beide helften ondergingen driemaal per week gedurende 

20 minuten UVA fototherapie, om de repigmentatie te bevorderen. Patiënten 

hebben deze therapieën gedurende 3 maanden voortgezet. Een therapievrije fase 

van 3 maanden volgde. Van alle patiënten werden foto’s gemaakt voor, tijdens 

en na de behandeling die achteraf beoordeeld werden door drie onafhankelijke 

dermatologen die geblindeerd waren voor de behandelzijden. Daarnaast werden 

voor, tijdens en na de behandeling objectieve huidskleurmetingen verricht met de 

spectrocolorimeter. 

Aan het einde van de studie bleek er een significant beter behandelresultaat te zijn 

aan de zijde die behandeld was met benzoyl peroxide in combinatie met clindamycine 

dan de zijde die behandeld was met fluticason. Dezelfde resultaten zijn gevonden na 

een therapievrije follow-up periode van 3 maanden. 

Wij hebben geconcludeerd dat de resultaten van deze studie onze hypothese, dat 

PMH veroorzaakt wordt door Propioni bacteriën, ondersteunt.

Hoofdstuk 7 betreft een “letter to the editor”. Deze letter is geschreven als reactie 

op een case report dat gepubliceerd is in the Journal of the European Academy 

of Dermatology and Venereology (Di Lernia en Ricci 2005), waarin verondersteld 

wordt dat PMH en uitgebreide pityriasis alba (zoals beschreven door Zaynoun et al. 

1983) dezelfde ziekte zijn. Gezien de overeenkomsten in het klinisch beeld en de 

electronen microscopie tussen uitgebreide pityriasis alba en PMH is het inderdaad 

mogelijk dat de twee hetzelfde zijn en dat uitgebreide pityriasis alba niet een ernstige 

vorm is van pityriasis alba, zoals men in de meeste handboeken veronderstelt. 
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Conclusie en toekomstperspectieven

De resultaten van de studies in dit proefschrift bevestigen de opvatting dat PMH 

een aparte, behandelbare, relatief nieuwe entiteit is die indien de juiste diagnostiek 

wordt toegepast, ook goed te onderscheiden is van andere huidafwijkingen die 

gepaard gaan met hypopigmentatie. Hoewel de pathogenese nog niet volledig 

bekend is, hebben wij meer inzicht gekregen in en meer vorm gegeven aan deze 

ziekte. De aannemelijk gemaakte relatie tussen de Propioni bacterie en PMH is een 

sterk argument in het bevestigen van de opvatting dat het om een apart ziektebeeld 

gaat.  Wij stellen voor om de klinische karakteristieken van PMH in combinatie met 

rode, folliculaire fluorescentie in de lesionale huid en/of de aanwezigheid van Gram 

positieve, staafvormige bacteriën in de afvoergangen van de talgklieren van de 

lesionale huid te beschouwen als de diagnostische criteria voor PMH. Het spreekt 

voor zich dat nader onderzoek nodig is, waarbij gedacht kan worden aan het 

consolideren van de diagnostische criteria, het ontwikkelen van nieuwe, aanvullende 

therapieën en het identificeren van de veronderstelde stof die door P. acnes wordt 

uitgescheiden en die van invloed zou zijn op de melanogenese en/of overdracht van 

melanosomen. 
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