Kan een vroege diagnose van spondyloartritis de ziekte afremmen?
Spondyloartritis is een van de vaakst voorkomende chronische gewrichtsontstekingen. De meeste patiënten hebben
levenslang medicatie nodig. Maar recente studies van het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek
suggereren dat een vroege diagnose en behandeling de ziekte kan afremmen, waardoor blijvende medicatie niet
langer nodig zou zijn. De resultaten van de studies zijn gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Arthritis and
Rheumatology.
Opstapeling van symptomen en risico’s
Prof. Dirk Elewaut en zijn team (VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek) bestudeerden meer dan 1.000
patiënten met axiale spondyloartritis, een type gewrichtsontstekingen in de wervelzuil. Daaruit bleek dat patiënten naast
de typische ongemakkelijkheden zoals lage rugpijn, ademhalingsproblemen en een drukkend gevoel op de borst, ook
andere klachten ontwikkelen.
Prof. Dirk Elewaut (VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek): “Naarmate de ziekte vordert, stijgt het risico op
inflammatoire darmziekten en ontstekingen van de voorste oogkamer. Dat risico is bovendien gekoppeld aan continu
verhoogde tekenen van ontsteking in het bloed. Dit alles benadrukt het belang van een tijdige diagnose en behandeling
van spondyloartritis, niet alleen om symptomen te onderdrukken, maar ook om bijkomende aandoeningen te
voorkomen.”
Window of opportunity
Een tweede studie bewijst dat spondyloartritis vroeg behandelen vruchten afwerpt. Voor dit project focusten klinisch
reumatoloog Philippe Carron, Prof. Dirk Elewaut en klinisch reumatoloog Filip Van de Bosch (allen onderzoekers aan het
VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek) op perifere spondyloartritis, die voorkomt in gewrichten en pezen zoals
heupen, knieën of enkels.
Klinisch reumatoloog Philippe Carron (VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek): “We behandelden 60 patiënten
die minder dan 12 weken symptomen vertoonden intensief. Toen de klachten verdwenen, zetten we ook de behandeling
stop. Ons team volgde elke patiënt nauwkeurig op om te zien of de symptomen terugkwamen.”
“Wat bleek? Meer dan de helft van de patiënten bleef symptoomvrij, zonder medicatie. Zo ontdekten we de window of
opportunity: een korte periode aan het begin van de ziekte waarin ze gevoeliger is voor behandeling.”
Van perifeer naar axiaal
In een volgende fase onderzoekt het team of die window of opportunity ook bestaat voor de axiale vorm van
spondyloartritis. De Go-Gut-studie richt zich op patiënten die minder dan 12 maanden symptomen vertonen.
Prof. Dirk Elewaut (VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek): “Door patiënten vroeg te behandelen en dan de
medicatie stop te zetten, hopen we ook hier op hetzelfde positieve resultaat. Speelt ook hier de window of opportunity,
dan bevestigt dat het belang van vroege diagnose nog meer. Zeker bij de axiale vorm van de ziekte, waar het vaak jaren
duurt voor de correcte diagnose gesteld wordt, kan dit van groot belang zijn.”
De onderzoekers zoeken nog deelnemers voor de Go-Gut-studie. Lijdt u zelf aan spondyloartritis, of kent
u iemand met de ziekte, dan kan uw deelname zeer waardevol zijn. Informatie over de studie en
contactgegevens vindt u op deze webpagina. De patiëntenbrochure biedt nog meer diepgaande info.
Publicatie
o Inflammatory bowel disease and acute anterior uveitis, but not psoriasis are associated with disease duration in
Axial SpA: results from the (Be)Giant and ASPECT cohort. Varkas et al., Arthritis and Rheumatology 2018
o High rate of drug-free remission after induction therapy with golimumab in early peripheral spondyloarthritis.
Carron et al., Arthritis Rheumatol. 2018

Vragen
Een doorbraak in onderzoek betekent niet hetzelfde als een doorbraak in de geneeskunde. De verwezenlijkingen van VIBonderzoekers kunnen de basis vormen voor nieuwe therapieën, maar het ontwikkelingstraject neemt nog jaren in beslag.
Dit kan veel vragen oproepen. Daarom vragen we u om in uw reportage of artikel te verwijzen naar het e-mailadres dat
VIB hiervoor ter beschikking stelt. Iedereen kan er met vragen omtrent dit en ander medisch gericht onderzoek terecht:
patienteninfo@vib.be.

Contact
Dirk Elewaut (VIB-UGent)
Tel.: +32 9 332 22 40
Mobile: +32 496 72 33 75
Mail: dirk.elewaut@ugent.vib.be
Filip Van den Bosch (UGent-UZ Gent)
Tel.: +32 9 332 28 63
Mail: Filip.VanDenBosch@UGent.be
Sooike Stoops (Persverantwoordelijke VIB)
Tel.: +32 9 244 66 11
Mobile: +32 474 289 252
Mail: sooike.stoops@vib.be

Voor de redactie
Vermelding alle partners
Wanneer u hierover bericht, vragen wij u vriendelijk steeds alle partners te vernoemen. Bij retweet vermeld ons:
@InflamresCen @VIBLifeSciences @ugent @UZGent
VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek
Een ontsteking is het antwoord van je lichaam op infecties of kwetsuren. Normaal gezien is dat een goed
verdedigingsmechanisme. Maar als er iets misgaat met de controle van dit mechanisme kan dat leiden tot ziekten als
astma, de ziekte van Crohn of reuma. Het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek onderzoekt de mechanismen
die aan de basis liggen van deze ziekten. Hierdoor kunnen ze nieuwe behandelingen ontwikkelen en de bestaande
therapieën verbeteren.
VIB
Basisonderzoek in de levenswetenschappen, dat is de kernactiviteit van VIB. Enerzijds de grenzen verleggen van wat we
weten over moleculaire mechanismen, hoe deze mechanismen levende wezens zoals mensen, dieren, planten en microorganismen regelen, en anderzijds zorgen voor tastbare resultaten die bijdragen aan een betere samenleving. Gestoeld op
een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten - UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel
en Universiteit Hasselt – en een stevig investeringsprogramma, bundelt VIB de expertise van 75 onderzoeksgroepen in één
instituut. Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten die op
hun beurt weer kunnen leiden tot nieuwe producten, medicijnen e.d. die kunnen gebruikt worden in de geneeskunde,
landbouw en tal van andere toepassingen. VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door het
ontwikkelen en verspreiden van een breed scala aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de
biotechnologie. Meer info op www.vib.be.
UGent
De Universiteit Gent (UGent), is met meer dan 41 000 studenten één van de grootste universiteiten van het Nederlandse
taalgebied. Het opleidingsaanbod omvat vrijwel alle academische opleidingen die in Vlaanderen worden ingericht. De
UGent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een internationaal perspectief.
Meer info op www.UGent.be.
UZ Gent
Meer info op www.uzgent.be.

