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Samenvatting

Introductie

De immunopathologische link tussen het maagdarmstelsel en axiale spondyloartritis (axSpA) is nog
niet volledig opgehelderd. Mechanismen die een rol
kunnen spelen, zijn het verstoorde darmmicrobioom of
dysbiose, een gestoorde intestinale barrièrefunctie en
afwijkende type-17-immuniteit. Het is niet bekend of
dysbiose een oorzaak of een gevolg is bij axSpA. HLAB27 speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van
dysbiose. Tot op heden is er geen specifieke
verandering gevonden in genus of species van het
microbioom van axSpA-patiënten. In vrijwel alle
studies wordt wel een afname gezien van diversiteit in
het darmmicrobioom bij SpA-patiënten. Indien er een
oorzakelijk verband met axSpA wordt aangetoond zou
dit een aangrijpingspunt voor therapie kunnen zijn.
Dit artikel geeft een overzicht van de rol van genetische
factoren, het microbioom en het samenspel tussen
beide in de pathogenese van axSpA.

Axiale spondyloartritis (axSpA) is een chronische
inflammatoire
gewrichtsaandoening
met
een
geschatte prevalentie van 0,5 tot 1 procent, die tot de
groep van de spondyloartritis (SpA) behoort [1]. SpA
wordt gekenmerkt door een combinatie van
musculoskeletale manifestaties, zoals sacroiliitis,
spondylitis, artritis en enthesitis, vaak met extramusculoskeletale manifestaties zoals uveïtis, psoriasis
of inflammatoire darmziekten (IBD). De pathogenese
van axSpA is nog niet volledig opgehelderd, maar er
zijn aanwijzingen voor een complex samenspel tussen
genetische
factoren,
omgevingsfactoren,
het
microbioom en biomechanische factoren [2]. Bij het
ontstaan van axSpA wordt het immuunsysteem
geactiveerd in de darm, huid of enthesen. Daarbij is er
interactie tussen het maagdarmstelsel en de
gewrichten, waarbij veranderingen in het microbioom
mogelijk een belangrijke rol spelen. Daarnaast kunnen
veranderingen in het microbioom de effectiviteit van
bepaalde medicijnen beïnvloeden. Inzicht in de verschillende processen kunnen mogelijk bijdragen aan
het verder verbeteren van de behandeling van axSpApatiënten.

Summary
The immunopathological link between the gut and axial
spondyloartritis (axSpA) is not completely understood.
Different mechanisms like disturbances of gut
microbiota or dysbiosis, gut barrier dysfunction, and
abnormal type-17 immunity may play a role. So far, it
is not known if dysbiosis is a cause or consequence of
axSpA. HLA-B27 is an important risk factor in axSpA
and may play a role in development of gut dysbiosis.
Although a reduction of microbial biodiversity has been
observed in most studies, the observed alterations in
specific genus or species vary between the different
studies. If dysbiosis proves to be causally linked to
axSpA, then this provides opportunities for therapeutic
interventions. In this manuscript, we will focus on the
role of genetic factors and gut microbiota, and the
interplay between them in the pathogenesis of axSpA.

Dit artikel geeft een overzicht van genetische factoren
en veranderingen in het microbioom die een rol spelen
bij het ontstaan van axSpA, en van het effect van het
microbioom op de behandeling.
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Rol van genetica bij het ontstaan van
spondyloartritis
Bepaalde genetische factoren vormen een risicofactor
voor het ontwikkelen van axSpA [3]. HLA-B27, een gen
dat codeert voor oppervlakteantigeen op kernhoudende cellen en trombocyten en belangrijk voor
antigeenpresentatie, is de belangrijkste genetische
factor bij axSpA [4]. 80 tot 90 procent van de ASpatiënten, de radiografische vorm van axSpA, is HLAB27 positief. HLA-B27 komt echter bij ongeveer 8 tot
10 procent van de Europese bevolking voor, van wie 1
tot 5 procent uiteindelijk AS ontwikkelt [1].
De werkelijke pathofysiologische rol van HLA-B27 bij
het ontstaan van axSpA is nog onduidelijk. Er zijn drie
hypothesen [5]:
• Er is sprake van abnormale peptidebinding,
waarbij binding van een specifiek peptide aan
CD8+-T-cellen activatie van een cytotoxische
respons veroorzaakt.
• Er is sprake van abnormale ontplooiing van HLAB27, waarbij accumulatie van abnormaal
ontplooid HLA-B27 in het endoplasmatisch
reticulum zorgt voor het ontstaan van een
stressrespons en productie van pro-inflammatoire
cytokines.
• Er is sprake van homodimerisatie, waarbij homodimeren van HLA-B27 via interactie met T-cellen
en NK-cellen een interleukine (IL)-17-respons
activeren.

Rol van darmmicrobioom bij het ontstaan
van spondyloartritis
In verschillende epidemiologische studies wordt een
link gezien tussen het maagdarmstelsel en axSpA [6].
De prevalentie van IBD bij patiënten met axSpA is 5 tot
10 procent [7]. Verder blijkt dat 60 procent van de SpApatiënten een subklinische darmontsteking heeft
zonder klachten, maar met endoscopische en
histologische inflammatie [8]. Het risico op het
ontwikkelen van IBD is twintigmaal hoger bij patiënten
met axSpA in vergelijking met de gezonde populatie
[8]. Het causale verband is duidelijker bij reactieve
artritis (ReA), waarbij een gastro-intestinale infectie
met onder andere Campylobacter-, Salmonella- of
Shigella-species een perifere artritis kan uitlokken [9].
De precieze pathogenetische mechanismen die de link
tussen de darmen en axSpA kunnen verklaren zijn nog
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niet bekend. Mechanismen die mogelijk een rol spelen
zijn: dysbiose [10], gestoorde intestinale barrièrefunctie en afwijkende type-17-immuniteit [11]. In de
volgende paragrafen zullen wij deze factoren toelichten.

Microbiële dysbiose
Het darmmicrobioom is een complex homeostatisch
ecosysteem dat uit miljarden bacteriën, schimmels,
protozoa en virussen bestaat. Verstoring in normale
samenstelling en functie van het darmmicrobioom,
wordt dysbiose genoemd. Dysbiose is beschreven bij
inflammatoire aandoeningen zoals IBD, axSpA, artritis
psoriatica en psoriasis [12].
Diverse studies, met verschillende methodologische
technieken in verschillende type monsters (zoals feces
en darmbiopten), hebben laten zien dat het darmmicrobioom van axSpA-patiënten qua samenstelling
verschilt van dat van gezonde personen [13].
In een Franse studie naar het microbioom in fecesmonsters met twee cross-sectionele cohorten, die elk
bestonden uit drie groepen – SpA, reumatoïde artritis
(RA) en gezonde controlepersonen – bleken Ruminococcus gnavus en Blautia-species in verhoogde mate
aanwezig te zijn bij SpA-patiënten [14].
Bij een andere studie, waarbij de biopten uit terminale
ileum van anti-TNF naïeve AS-patiënten via 16SrDNA-sequensen werden vergeleken met gezonde
controle-personen, bleken Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Rikenellaceae, Porphyromonadaceae en
Bacteroidaceae toegenomen, en Veillonellaceae en
Prevotellaceae afgenomen zijn [15].
Daarnaast liet in drie Chinese studies een analyse van
fecesmonsters van SpA-patiënten via metagenomic
shotgun sequencing een afname zien van
Coprococcus comes en Eubacterium rectale en een
toename van Bifidobacterium adolescentis [16-18].
Verder werd in een systematische review een
significant verschil gezien in bètadiversiteit (een maat
voor soortendiversiteit) tussen SpA-patiënten en
controlepersonen. Dit geeft aan dat SpA een duidelijk
afwijkend microbioomprofiel heeft. Alfadiversiteit (het
aantal soorten binnen een monster) leek afgenomen
of onveranderd te zijn [13]. Verder werden op
taxaniveau diverse verschillen gevonden tussen het
darmmicrobioom van SpA (en de subtypen)-patiënten
en dat van controlepersonen.
Naast verschillen tussen SpA-patiënten en controlepersonen, is aangetoond dat dysbiose bij AS-patiënten

frequenter voorkomt dan bij nr-axSpA (= groep met
passende kliniek, echter zonder passende radiologie)
en controlepersonen [19]. Dit suggereert dat dysbiose
mogelijk ook geassocieerd is met meer structurele
schade en ziekteactiviteit.
Hoewel alle studies bij axSpA-patiënten, vergeleken
met controlepersonen, een veranderd fecaal
microbioom met afname van diversiteit (zowel absoluut
als relatief) laten zien, blijkt hier tot op heden geen
sprake van specifieke verandering in species of genus
[12,13].
Verder is het opmerkelijk dat de bevindingen van
microbioomstudies met fecesmonsters verschillen van
studies waarin darmbiopten (terminale ileum of colon)
werden geanalyseerd. In de darmbiopten wordt, in
tegenstelling tot in de feces, een hoge diversiteit in het
darmmicrobioom gezien, met name in gebieden met
een hoge mate van ontsteking [15,20]. Mogelijke
verklaringen zijn:
• een gestoorde barrièrefunctie met verhoogde
doorlaatbaarheid richting luminale microbiota;
• het ontbreken van de mucosa-geassocieerde
darmbacteriën in fecesmonsters [12].

Rol van dysbiose bij het ontstaan van axiale
spondyloartritis
De oorzaak van dysbiose en de rol ervan bij het
ontstaan van axSpA is nog niet geheel opgehelderd.
Het is niet bekend of dysbiose een oorzaak of een
gevolg is van het ontstekingsproces dat actief is bij
axSpA. Het antwoord op deze vraag is erg relevant,
aangezien een oorzakelijk verband tussen SpA en
dysbiose een mogelijk aangrijpingspunt voor therapie
zou kunnen zijn.
Verschillende risicofactoren zijn betrokken bij het
ontstaan van dysbiose in axSpA, zoals genetische
factoren (HLA-B27), intestinale barrièredisfunctie,
darmontsteking en een abnormale immuunrespons
[11,12].
Onderzoek bij SpA-diermodellen heeft laten zien dat
de genetische achtergrond van de gastheer een
belangrijke rol speelt bij het ontstaan van dysbiose [21].
HLA-B27-transgene ratten die in een bacterievrije
omgeving leven, ontwikkelden alleen SpA na reintroductie van (bijvoorbeeld commensale) bacteriën
[6,14]. Wildtype ratten daarentegen ontwikkelden na

deze re-introductie geen SpA. Opvallend is dat
verschillende stammen van HLA-B27-transgene ratten
verschillende afwijkende microbiomen laten zien, maar
eenzelfde activatie van inflammatoire signaalroutes
[21]. Dit suggereert dat de disbalans in de
samenstelling van het microbioom belangrijker is bij
het ontwikkelen van SpA dan de verandering in een
specifiek type bacteriën. Het verschil in microbioom
tussen gezonde HLA-B27-positieve nakomelingen van
SpA-patiënten en gezonde HLA-B27-negatieve
nakomelingen suggereert dat ook bij de mens HLAB27 effect heeft op het microbioom [14].
Eenduidige interpretatie van de resultaten is
momenteel niet goed mogelijk, omdat de beschikbare
studies erg verschillend van opzet zijn, bijvoorbeeld
wat betreft bestudeerd organisme (mens versus
diermodel), ernst van de ziekte en toegepaste methode
[13].
Naast deze genetische factoren speelt inflammatie
mogelijk een rol bij het ontstaan van dysbiose en
afname van diversiteit [22]. Hierbij leiden de
toegenomen doorbloeding en oxidatieve stress in de
darmmucosa, met als gevolg disfunctie van het
darmepitheel, tot een veranderde samenstelling van
het microbioom, bijvoorbeeld door afname van groei
van strikt anaeroben en uitbreiding van facultatieve
anaeroben en aerotolerante soorten. Bevindingen bij
SpA-diermodellen waarbij er ook sprake is van
darmontsteking ondersteunen de mogelijke rol van dit
mechanisme. Data bij de mens ontbreken echter [12].
Kortom, de exacte oorzaak van de afname van
diversiteit in darmmicrobioom bij axSpA-patiënten is
nog niet duidelijk en aanvullende studies zijn nodig om
dit te onderzoeken.

Verstoorde barrièrefunctie
De mucosale darmbarrière is de voornaamste
bescherming van het lichaam tegen schadelijke
factoren en vormt de eerste linie in de aangeboren
immuniteit. Bij gezonde mensen wordt translocatie van
bacteriën en bacteriële antigenen naar de bloedbaan
gereguleerd door de epitheliale en vasculaire darmbarrière [23].
Bij patiënten met axSpA en hun eerstegraads familieleden is er sprake van toegenomen darmpermeabiliteit
door een verstoorde barrièrefunctie [24]. De exacte
oorzaak van toegenomen darmpermeabiliteit bij
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axSpA-patiënten is nog niet bekend. In de darm komt
het lichaam via voeding in contact met veel antigenen.
Mucosale tolerantie zorgt ervoor dat er over het
algemeen geen inflammatoire respons wordt
opgewekt tegen voedselantigenen. Een aantal strikt
anaerobe bacteriën uit de darmmicrobiota, zoals
Ruminococcaceae, Lachnospiraceae-families, Faecalibacterium praunitizii, Coprococcus catus en
Roseburia inulinivorans, draagt bij aan deze mucosale
tolerantie door de aanmaak van de korteketenvetzuren
butyraat en propionaat. Deze korteketenvetzuren
induceren de vorming van regulatoire T-cellen en
beïnvloeden de mucusproductie door gobletcellen in
de darmmucosa, waardoor de barrièrefunctie versterkt
wordt [12]. Metagenomische studies laten zien dat in
axSpA diverse bacteriën in mindere mate aanwezig
zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor Ruminococcaceae,
Clostridiales en Lachnospiracea [16-18].
Naast korteketenvetzuren kan ook de productie van
polysacharide A door onder meer Bacterioides fragilis
bijdragen aan het behoud van mucosale immunologische tolerantie in axSpA. Eén studie heeft aangetoond dat deze anaerobe bacteriën afgenomen zijn bij
patiënten met axSpA, vergeleken met gezonde
controle-personen [16]. Daarnaast wordt er bij
patiënten met SpA een toename van sommige
bacteriën gezien die een pro-inflammatoire functie
kunnen hebben [14]. Een goed voorbeeld is R. gnavus,
die door pro-inflammatoire eigenschappen in staat is
om PG mucin-2, een belangrijk onderdeel van darmmucosa, af te breken. Dit kan leiden tot verzwakking
van de barrièrefunctie. Deze studies ondersteunen de
mogelijke link tussen dysbiose en de barrièredisfunctie bij axSpA.
Naast veranderde mucosale tolerantie kan disfunctie
van ‘tight junctions’ tussen epitheliale cellen van de
darm de darmpermeabiliteit versterken. Daarbij speelt
zonulin, een endogeen enterotoxine dat uitgescheiden
wordt door epitheliale cellen van het ileum en een
regulator van de ‘tight junctions’, een belangrijke rol. In
het ileum van AS-patiënten wordt toename van zonulin
en duidelijke afname van ‘tight junctions’ gezien [23].
De afgenomen barrièrefunctie kan leiden tot
translocatie van invasieve bacteriën en bacteriële
endotoxines,
zoals
lipopolysaccharide
(LPS).
Toename van LPS in het serum van axSpA-patiënten
kan leiden tot verhoogde expressie van IL-23 en
daarmee inflammatie induceren [23].
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Kortom, veranderingen in het darmmicrobioom kunnen
leiden tot een verhoogde darmpermeabiliteit, wat
uiteindelijk resulteert in activatie van inflammatoire
processen die betrokken zijn bij pathogenese van SpA.
Dat betekent dat toegenomen darmpermeabiliteit een
belangrijke pathologische route is die kan bijdragen
aan het ontstaan van axSpA.

IL23/IL17cytokines en de darm
Bij axSpA-patiënten zijn de cytokines IL-17A en IL-23
verhoogd in het perifere bloed, vergeleken met
gezonde controlepersonen [6]. Ook is het aantal IL-17producerende immuuncellen in het perifere bloed,
gewrichten en enthesen van axSpA-patiënten
toegenomen. In de darm speelt IL-17 een belangrijke
rol bij het behouden van de integriteit van de epitheliale
barrière. Hierbij wordt deze productie voornamelijk
gereguleerd door ILC3’s (type 3 innate lymphoid cells).
In de context van colitis ontstaat er echter
pathologische IL-17-productie met name door CD4-Thelper-17-lymfocyten (Th-17) [6]. De hypothese
bestaat dat de IL-17-producerende cellen vanuit de
darm kunnen recirculeren naar enthesen en
gewrichten en daar het ontstekingsproces verder
kunnen activeren. Tot op heden zijn er echter beperkte
data die deze hypothese ondersteunen.

Effect van behandeling van
spondyloartritis op het darmmicrobioom
Dankzij nieuwe inzichten in immunologische en
moleculaire mechanismen die een rol spelen in de
pathogenese van axSpA, zijn er in de afgelopen drie
decennia diverse nieuwe behandelingen ontwikkeld,
zoals verschillende therapeutische monoklonale
antilichamen gericht tegen TNF-alfa of IL-17A, en voor
AS ook orale Janus-kinase (JAK)-remmers. Er is
vooralsnog geen plaats voor probiotica in de
behandeling van SpA. In een recente meta-analyse
van het effect van probioticumsuppletie op symptomen
van patiënten met inflammatoire ziekten, werd alleen
een mogelijk effect gezien bij patiënten met reumatoïde
artritis [25].
Het effect van de behandeling op het darmmicrobioom
bij SpA-patiënten is nog niet goed onderzocht. In een
studie met AS-patiënten die met anti-TNF waren
behandeld, werd verbetering van de darmmicrobioom
gezien in fecesmonsters, vergeleken met de

controlegroep [18]. Ook in een AS muis-model, waarbij
de ziekte met proteoglycan-injectie wordt geïnduceerd,
resulteerde behandeling met anti-TNF in veranderingen in de samenstelling van het darmmicrobioom
waardoor deze overeen ging komen met dat van
gezonde muizen [26]. Dit suggereert dat het gunstige
effect van behandeling op het darmmicrobioom
secundair is aan de onderdrukking van inflammatie.

het ontstaan van dysbiose en het ontstaan van axSpA,
geeft dit mogelijkheden voor nieuwe behandelstrategieën gericht op het herstellen van dysbiose of
van de onderliggende processen zoals intestinale
barrièredisfunctie. Daarnaast kan een beter begrip van
de invloed van het microbioom op de effectiviteit van
medicamenteuze therapie positieve gevolgen hebben
voor behandelkeuzes.

Sinds de laatste jaren is er toegenomen bewijs dat ook
de effectiviteit van medicatie en bijwerkingen sterk
gerelateerd zijn aan het microbioom van de patiënt.
Verschillende studies laten zien dat variabiliteit in de
samenstelling van het darmmicrobioom hierbij een
unieke rol speelt [27]. Dit heeft ermee te maken dat de
modificatie van de chemische structuur van een
medicament afhankelijk is van enzymatische activiteit
van het darmmicrobioom. Dat betekent dat men door
manipulatie van het darmmicrobioom de effectiviteit
van een behandeling mogelijk kan verbeteren en dat
het bijwerkingsprofiel voorspeld kan worden op basis
van het microbioom (reviewed in [27]). Dit is echter nog
niet aangetoond bij SpA.
In een pilotstudie werd het mogelijk voorspellende
effect van het darmmicrobioom op de effectiviteit van
TNF-blokkers bij SpA-patiënten niet aangetoond [28].
Verder onderzoek naar de voorspelbaarheid van
therapierespons op basis van het microbioom is nodig
om meer duidelijkheid te krijgen over de toepassingsmogelijkheden.
De verandering in darmmicrobiota kan tevens van
invloed zijn op het ontstaan van bepaalde bijwerkingen
tijdens de behandeling. Hoewel de directe link
ontbreekt, bestaat de hypothese [29] dat de toename
van Candida albicans in het microbioom, die gezien
wordt bij een deel van de patiënten onder behandeling
met anti-IL17A, gerelateerd is aan een opvlamming
van IBD. Verbetering van kennis op dit gebied kan
veelbelovend zijn voor microbioomgebaseerde gepersonaliseerde geneeskunde.
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