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Chapter 7  

Samenvatting 
De ziekte van Bechterew en reactieve artritis (ReA) gaan vaak gepaard met extra articulaire 
verschijnselen zoals acute antérieure uveitis (AAU). De ziekte van Bechterew en ReA behoren tot 
de spondyloartropathiën (SpA). Zowel de SpA als AAU tonen een sterke associatie met het klasse 
I molecule HLA-B27 en worden daarom tot de "B27 geassocieerde ziekten" gerekend. 

Het was aan reumatologen in Indonesië bekend dat SpA veel vaker gezien wordt bij Indonesiërs 
van Chinese afkomst dan bij de oorspronkelijke Indonesiërs van het Maleise ras. Men ging er van uit 
dat HLA-B27 wel vaker bij Chinezen dan bij oorspronkelijke Indonesiërs zou voorkomen. Onderzoek 
van Muslichan toonde echter aan dat de HLA-B27 frequentie bij oorspronkelijke Indonesiërs twee 
keer zo hoog is als bij Chinezen. 

In hoofdstuk 2 wordt een onderzoek beschreven over de prevalentie van HLA-B27 bij Chinese 
en oorspronkelijke Indonesische patiënten met SpA in vergelijking tot de frequenties van HLA-B27 
in de gezonde Indonesische bevolking. Uit dit onderzoek bleek dat de frequentie van HLA-B27 in 
de oorspronkelijk Indonesische SpA patiënten (8%) niet verschilt van die in de gezonde 
oorspronkelijke Indonesische bevolking (9%) Hiermee werden de Indonesiërs het enige volk in de 
wereld waarin SpA niet geassocieerd is met HLA-B27. De Indonesische SpA patiënten van Chinese 
origine toonden echter wel degelijk een verhoogde HLA-B27 frequentie (62%) in vergelijking tot 
gezonde Chinese controles (4%). 

Om na te gaan waarom in de oorspronkelijke bevolking van Indonesië SpA niet met HLA-B27 
geassocieerd is, bestudeerden wij of deze Indonesiërs misschien een bijzonder subtype van HLA-B27 
zouden hebben. Dit onderzoek, dat beschreven is in hoofdstak 3, toonde aan dat 89% van 18 gezonde 
HLA-B27 positieve oorspronkelijke Indonesiërs het subtype HLA-B*2706 hadden. Dit subtype werd 
bij geen van de acht oorspronkelijke Indonesische SpA patiënten waargenomen. Deze patiënten 
hadden B*2705 of B*2704. Van acht gezonde HLA-B27 positieve Indonesiërs van Chinese afkomst 
had 62% het subtype B*2706, terwijl dit subtype totaal afwezig was bij 23 SpA patiënten van Chinese 
origine. Deze patiënten hadden B*2704 of B*2707. De conclusie was dus dat HLA-B*2706 niet 
geassocieerd is met SpA en dat de hoge frequentie van dit subtype in de oorspronkelijke Indonesische 
bevolking verantwoordelijk is voor het feit dat er in deze populatie geen associatie tussen HLA-B27 
en SpA werd waargenomen. 

HLA-B*2706 werd noch door ons in Indonesië, noch door Lopez-Larrea et al. in Thailand, noch 
door Ren et al. in Singapore bij SpA patiënten gezien. Om na te gaan of HLA-B*2706 wellicht 
beschermt tegen deze ziekte beschreven wij in hoofdstuk 4 twee families waarin sommige familieleden 
HLA-B*2704/B*2706 heterozygoot zijn. Daar sommige van dergelijke heterozygoten SpA hadden, 
mag gezegd worden dat HLA-B*2706 niet tegen SpA beschermt. 

Daar Chinese en oorspronkelijke Indonesiërs in veel meer opzichten van elkaar verschillen dan 
alleen hun HLA-B27 subtype, zijn wij nagegaan of de klinische verschijnselen van SpA bij deze rassen 
verschillen vertoonde. Uit de resultaten die in hoofdstuk 6 beschreven zijn valt af te lezen dat de 
klinische aspecten van de ziekte van Bechterew, de frequentie van de perifere gewrichts ontstekingen 
en de beginleeftijd geen verschillen vertoonde, terwijl de ziekte verschijnselen ook overeenkwamen 
met die van patiënten elders in de wereld. 

Tenslotte reiken wij in hoofdstuk 6 de helpende hand aan reumatologen in Zuidoost Azië die 
geconfronteerd worden met patiënten die wellicht SpA hebben Zij zullen niet moeten aarzelen om 
hun patiënten voor HLA-B27 en HLA-B*2706 te (sub)typeren, of op zijn minst aandacht moeten 
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besteden aan de raciale afkomst van de patiënt, daar SpA zeer weinig gezien wordt bij mensen van 
zuiver Maleis ras, maar dat dit niet het geval is bij mensen met Chinees bloed. 

Dit proefschrift houdt zich alleen bezig met de problemen rond de associatie tussen SpA en HLA-
B27 en zijn subtypes. Het is echter goed om te bedenken dat andere, tot nu toe onbekende, genetische 
factoren van nog groter pathogenetisch belang zullen blijken te zijn, terwijl ongetwijfeld de helft van 
de etiologie op het conto van omgevingsfactoren, zoals bacteriële infecties, geschreven zal moeten 
worden. 
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