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CLINICAL BOTTOM LINE
Er bestaan geen algemeen aanvaarde richtlijnen, noch éénduidige testen voor de diagnostiek
van Yersinia-infecties. De enige beschikbare informatie is afkomstig uit individuele
publicaties (‘expert opinions’). In de acute fase van een Yersiniose (voornamelijk gastrointestinale infecties) is de isolatie van de kiem uit een klinisch staal representatief voor het
infectieus proces de ‘gouden standaard’. Serologie daarentegen is voornamelijk een belangrijk
hulpmiddel bij de diagnostiek van de secundaire immunologische sequelen van een Yersiniainfectie (hoofdzakelijk reactieve arthritis en erythema nodosum). De belangrijkste methoden,
die in aanmerking komen voor het opsporen van antistoffen, zijn de agglutinatietesten,
ELISA, immunoblotting en immuunfluorescentie. De superioriteit van ELISA en
immunoblotting, qua sensitiviteit en specificiteit, wordt in de literatuur duidelijk naar voor
geschoven. Toch moeten de resultaten van de verschillende studies met de nodige
omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Dit omwille van het gebrek aan een gouden standaard
voor de diagnose van de secundaire sequelen en het gebruik van huisgemaakte serologische
testen, waardoor de resultaten van de studies niet goed vergelijkbaar zijn. De moeilijke
interpretatie van de agglutinatietiters, het negativeren van de test in het chronisch stadium van
reactieve artritis (door de afwezigheid van IgM-antistoffen), de technische problematiek bij
het bereiden van antigenen en het uitvoeren van de test en de subjectieve aflezing van het
testresultaat maken de agglutinatietesten (de huidige methode in UZ Gasthuisberg) duidelijk
minder geschikt als serologische techniek.
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO
Er bestaan 11 Yersinia-species, waarvan drie pathogeen zijn voor de mens: Yersinia pestis,
Yersinia enterocolitica (+/- 60 serotypes en zes biotypes 1A, 1B, 2, 3, 4, 5) en Yersinia
pseudotuberculosis (zes serotypes I tot VI). De pathogeniciteit van de kiem is afhankelijk van
bio- en serogroep. De meest frequent geïsoleerde, pathogene Y. enterocolitica in Europa zijn:
O:3 (biogroep 4) en O:9 (biogroep 2). In Amerika komt serogroep O:8 (biogroep 1b) het
meeste voor. Y. pseudotuberculosis O-groep I omhelst 80% van de humane casussen. De
kiemen zijn wereldwijd verspreid, maar komen voornamelijk voor in Noord-Europa
(Scandinavië en Duitsland) en zijn eerder zeldzaam in Amerika. Na een forse stijging van het
aantal geïsoleerde Yersinia-isolaten in de jaren ’70-’80, is er een sterke daling opgetreden van
de incidentie in België (nog 494 isolaten in 2004).
Men raakt besmet door ingestie van gecontamineerd voedsel, melk of water; via feco-orale
transmissie en via bloedtransfusie (slechts kleine infectieuze dosis vereist). Varkens zijn het
belangrijkste reservoir van voor de mens pathogene Yersiniae. Virulente stammen bezitten
plasmide-gemedieerde en chromosomaal-gecodeerde buitenste membraanproteïnen
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noodzakelijk voor adherentie en invasie (invasine, ail en YadA). Deze pathogene stammen
synthetiseren en secreteren daarenboven nog verschillende Yops (= ‘Yersinia outer membrane
proteins’) die een belangrijke rol spelen in de virulentie.
De belangrijkste klinische manifestaties van Yersiniose in het acute stadium zijn: gastroenteritis, terminale ileïtis en mesenteriële adenitis (‘pseudo-appendiculair syndroom’).
Kinderen worden frequenter geïnfecteerd dan volwassenen. Gastro-intestinale (diffuse
ulceratieve ileïtis en colitis, perforatie, peritonitis, necrose, …) en metastatische complicaties
(nierabces, pneumonie, endocarditis, osteomyelitis, …) komen voor. Sepsis is zeer zeldzaam
en treedt voornamelijk op bij immuungecompromitteerden, ouderen, kinderen jonger dan drie
maanden en patiënten met ijzeroverlading en gebruik van deferoxamine. Het percentage
patiënten dat gehospitaliseerd wordt voor een Yersinia-infectie bedraagt: 0,5 - 24% (case
fatality rate: 0 - 0,5%).
Een Y. pseudotuberculosis-infectie presenteert zich voornamelijk als een mesenteriële
adenitis. De meeste isolaten worden gekweekt uit klieren verwijderd na een operatie voor
‘valse appendicitis’.
Zowel een Y. enterocolitica-, als een Y. pseudotuberculosis-infectie kunnen aanleiding geven
tot secundair immunologisch-gemedieerde sequelen (laat stadium Yersiniose) zoals
reactieve artritis (meest frequent), erythema nodosum, Reiter’s syndroom (artritis, uretritis en
conjunctivitis), glomerulonefritis en myocarditis. Deze sequelen komen voornamelijk in
Noord-Europa voor (O:3, biogroep 4). De incidentie van reactive artritis (ReA) na een
voorafgaande Yersinia-infectie bedraagt 2 - 33% in Europa (cijfergegevens Amerika (FDA): 2
- 3%). 75% van de patiënten met ReA is HLA B27 positief. ReA behoort tot de familie der
spondyloarthropathieën (SpA). Het precieze mechanisme voor het ontstaan van ReA is nog
altijd niet volledig opgeklaard. Verschillende mogelijke pathogenetische mechanismen
werden reeds gepostuleerd (‘molecular mimicry’, respons T-cellen (CD8+) op een artritogeen
bacteriaal antigeen (19-kDa urease β-subunit), binding YadA aan collageen,…).
De waarde van anti-microbiële therapie bij acute, niet-gecompliceerde Yersiniose is niet
duidelijk (geen evidentie voor antibioticagebruik). De enige mogelijke indicatie voor
antibiotica is patiënten met sepsis of immuungecompromitteerden met enteritis. In UZ
gasthuisberg wordt in de acute fase van Yersiniose levofloxacine aangeraden (co-trimoxazole
voor kinderen). Y. pseudotuberculosis is ampicilline gevoelig. Antibioticatherapie is niet
vereist bij mesenteriële adenitis, wel bij sepsis. De behandeling van de secundair
immunologisch gemedieerde sequelen wordt elders in deze CAT besproken. Een meer
volledige bespreking van Yersiniose staat weergegeven in bijlage 1.

Diagnostiek van Yersinia-infecties
Referentielaboratoria Yersinia: UCL en UZ Leuven

Er bestaan geen algemeen aanvaarde richtlijnen, noch éénduidige testen voor de diagnostiek
van Yersinia-infecties (acuut en laat stadium). De verschillende mogelijkheden die in
aanmerking kunnen komen zijn: 1) microbiologisch onderzoek (voornamelijk coprocultuur)
en 2) serologie. Deze twee diagnostische technieken worden uitvoerig besproken in bijlage 2.
De plaats van deze testen in de diagnostiek van Yersiniose wordt tot onderwerp van deze
CAT gesteld.
1. Microbiologisch onderzoek
Yersinia kan geïsoleerd worden uit een klinisch staal representatief voor het infectieus proces:
stoelgang, mesenterische lymfeklieren, pharyngeale exsudaten, peritoneaal vocht, wondvocht,
appendix, pleuravocht, bloed, abcessen, enzovoort. De aanvraag voor een coprocultuur houdt
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het systematisch opsporen in van Salmonella, Campylobacter, Shigella en Yersinia in België
(in Amerika wordt Yersinia niet systematisch opgespoord omwille van de zeer lage
incidentie). In UZ Gasthuisberg wordt gebruik gemaakt van een CIN-agar (cefsulodin-irgasinnovobiocin agar) als selectief medium voor isolatie van Yersinia. De antibiotica in deze agar
inhiberen drastisch de normale flora, terwijl Yersinia-species zeer typische kolonies geven
met dieprode centra en een scherpe boord omgeven door een translucente zone: ‘a bull’s eye’.
Veel Y. bercovieri en pseudotuberculosis worden geïnhibeerd op CIN. Met alle verdachte
kolonies gegroeid op CIN-agar (= de rood-gepigmenteerde kolonies door mannitolfermentatie) wordt verder gewerkt. In eerste instantie worden de reacties nagekeken op een
TSI (triple sugar iron). Een gele stomp met gele helling zonder gas (anaërobe fermentatie van
glucose en fermentatie van sucrose) vormt een ‘Yersinia’-aspect. Van elk ‘Yersinia’-aspect
wordt vervolgens een snelle urease test ingezet en bij positiviteit zal de identiteit van de kiem
(en zijn pathogeniciteit) aan de hand van biochemische reacties worden bepaald. Men moet
voorzichtig zijn om een isolaat bij een enteritis als avirulent te bestempelen. In de literatuur
werd reeds aangehaald dat ook normaal niet-pathogene Yersinia (Y. kristensenii, Y. intermedia
en Y. frederiksenii of isolaten behorend tot de biogroep 1A van Y. enterocolitica) als oorzaak
van enteritis kunnen aantreden. Bij een biochemisch patroon dat overeenstemt met Y.
enterocolitica wordt de diagnose best serologisch bevestigd (door middel van agglutinatiesera
voor serogroepen O:3 en O:9, de enige pathogene serotypes in België).
2. Serologie
•

Beschikbare serologische methodiek:

Antistoffen tegen Yersinia-species kunnen worden opgespoord door middel van: 1)
agglutinatietesten, 2) enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) en 3) immunoblots.
Tevens kan Yersinia-antigeen worden aangetoond in het gastro-intestinale stelsel of in het
gewricht met behulp van 4) immuunfluorescentie. Minder frequent gebruikte methoden:
complementfixatie en radio-immunoassay. Op deze twee laatste technieken wordt in deze
CAT niet verder ingegaan.
Welke testen zijn commercieel beschikbaar?
1. Agglutinatietesten: Bio-Rad (addendum 1)
2. ELISA: Viramed Labor Diagnostika (IgA-IgG), Mikrogen (recomWell Yersinia IgAIgM-IgG, recomLine Yersinia IgA(IgM)-IgG), Dako (Yersinia enterocolitica O:3)
3. Immunoblotting: Mikrogen (recomBlot Yersinia IgM/IgA-IgG), Autoimmun
Diagnostika GMBH (IgA-IgG)
•

Huidige methode UZ Gasthuisberg:

In UZ Gasthuisberg wordt momenteel een agglutinatietest als serologische methode
gehanteerd. De belangrijkste gegevens omtrent deze test staan vermeld in het
kwaliteitshandboek (SOP 113 tabel 1, 2 ,3 en bijlage 6). De indicatie voor het aanvragen
van deze test (geformuleerd door het laboratorium) is het vermoeden van laattijdige
complicaties (artritis of erythema nodosum) bij een doorgemaakte Yersinia-infectie. Men
kan de test aanvragen onder de niet-virale serologie (nummer ‘1657’).
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De huidige serologische methode, gebruikt in het UZ, wordt uitvoerig beschreven in
bijlage 2.
Gezien de huidige onduidelijke plaats van serologie in de diagnostiek van acute en late
Yersiniose; de twijfelachtige waarde van de agglutinatietesten in de serologie en de
moeilijkheid om de huidige testprocedure te valideren, werden de Yersinia-antistoffen tot
onderwerp van deze CAT gesteld.
QUESTION(S)
1. Is er nog een plaats voor serologie in de diagnostiek van infecties met Yersinia
enterocolitica of pseudotuberculosis?
2. Zo ja, welke serologische methode geniet de voorkeur?
SEARCH TERMS
Zoektermen: ‘Yersinia (MeSH)’, ‘Yersinia enterocolitica (MeSH)’, ‘Yersinia pseudotuberculosis (MeSH)’,
‘Yersinia infections (MeSH)’, ‘Yersinia pseudotuberculosis infections (MeSH)’, ‘laboratory techniques and
procedures (MeSH)’, ‘serology (MeSH)’, ‘serologic tests (MeSH)’, ‘guidelines (MeSH)’, ‘clinical laboratory
techniques (MeSH)’, ‘diagnosis (MeSH)’, ‘hemagglutination tests (MeSH)’, ‘immunologic tests (MeSH)’,
‘immunology (MeSH)’, ‘enzyme-linked immunosorbent assay (MeSH)’, ‘arthritis reactive (MeSH)’,
agglutination, immunoblotting, immunofluorescence, fluorescent antibody methods, serodiagnosis,
immunoenzyme techniques, HLA B27-antigen, enterocolitis, cross-reactions, intestinal diseases, diarrhea.
Databanken: Pubmed, Pubmed Clinical Queries, Pubmed Systematic Reviews, SUMsearch, National Guideline
Clearinghouse, Cochrane Library, UpToDate, Institute for Clinical Systems Improvement.
Beroepsorganisaties: Infectious Diseases Society of America (www.idsociety.org), World Health Organization
(www.who.int), Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov), Spondylitis Association of America
(www.spondylitis.org), National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases
American
College
of
Rheumatology/Association
of
Rheumatology
(www.nih.gov/niams/),
(www.rheumatology.org), The arthritis foundation (www.arthritis.org), U.S. Food and Drug Administration
lci
(landelijke
coördinatiestructuur
infectieziekten
bestrijding)
(http://vm.cfsan.fda.gov),
(www.infectieziekten.info), www.mayoclinic.com, www.de-san.nl, National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS, www.nccls.org).
Tekstboeken: Manual of Clinical Microbiology, 8th edition, Murray PR et al., ASM Press, 2003; Principles and
Practice of Infectious Diseases, 6th edition, Mandell GL et al., Elsevier Churchill Livingstone; Medische
Microbiologie voor laboranten, 2de editie, Verbist L en Verhaegen J, uitgeverij Acco Leuven, 1999;
Antibioticagids Universitaire Ziekenhuizen Leuven, antibioticabeleidsgroep, 2005; Diagnostische en
therapeutische gids, R. Verhaeghe-X. Bossuyt en W. Peetermans; Harrison’s Principles of internal medicine, 14th
edition, Fauci et al., MacGraw-Hill; Reuma, een diagnostisch probleem, 10de druk, Dequeker, Acco Leuven;
Yersiniosis: present and future, G. Ravagnan and C. Chiesa (Editors), Karger, Basel; Current investigations of
the microbiology of Yersiniae., T. Une, T. Maruyama, M. Tsubokura (Editors), Karger, Basel.
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1. IS ER NOG EEN PLAATS VOOR SEROLOGIE IN DE DIAGNOSTIEK
VAN ACUTE INFECTIES OF CHRONISCHE SEQUELEN MET YERSINIA
ENTEROCOLITICA OF PSEUDOTUBERCULOSIS?
ACUTE FASE
infecties):

Yersiniose

(hoofdzakelijk

gastro-intestinale

Algemeen aanvaarde richtlijnen, over het al of niet aanwenden van de verschillende
diagnostische testen in deze context, zijn schaars. De beschikbare informatie is hoofdzakelijk
afkomstig uit individuele publicaties (‘expert opinions’).
1. Wat is de plaats van een copro- of een andere cultuur?
De isolatie van Yersinia uit een klinisch staal representatief voor het infectieus proces
(stoelgang, mesenterische lymfeklieren, pharyngeale exsudaten, peritoneaal vocht,
wondvocht, appendix, pleuravocht, bloed, abcessen,…) is de ‘gouden standaard’.
2. Wat is de plaats van serologie?
Bij een infectie veroorzaakt door een pathogeen serotype van Yersinia beginnen de
antistoffen te stijgen enkele dagen tot één week na het begin van de symptomen en
bereiken doorgaans een maximum na een tweetal weken. Hieruit volgt dat bij acute
Yersinia-infecties (enteritis en appendiculair syndroom) de cultuur eerder aangewezen is
voor de diagnose (antistoffen dikwijls nog negatief).
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•

CDC-guidelines voor isolatie van Y. enterocolitica en Y. pseudotuberculosis in
‘foodborne’ infecties (acute situatie):
Op de eerste plaats moeten een coprocultuur, een cultuur van braaksel en een
hemocultuur worden afgenomen en gekweekt (in Amerika met speciaal verzoek naar
het opsporen van Yersinia). Serologie is voor deze situatie beschikbaar in research en
in de referentielaboratoria (guidelines 2).

•

guidelines Bottone et al. (guidelines 1):
De huisgemaakte agglutinatietesten in deze studie werden uitgevoerd op het ogenblik
van isolatie van het micro-organisme uit de stoelgang of een andere site of maximaal
één week erna (= acute situatie). Voor een uitvoerige bespreking van deze studie: zie
1.5. Reproduceerbaarheid, accuraatheid, correlatie met de huidige methode,
lineariteit, analytisch meetbereik en interferenties. Er werd geconcludeerd dat een
titerbepaling met behulp van de agglutinatietest minder geschikt is voor diagnose van
gastro-enteritis
of
mesenteriële
adenitis
bij
kinderen
en
bij
immuungecompromitteerden. Duidelijk verhoogde titers waren wel aanwezig bij
extra-intestinale manifestaties van Yersiniose. Serologie is, volgens de auteurs, zeker
van nut bij outbreaks, waarbij de oorzakelijke kiem en serogroep reeds werden
geïsoleerd. In deze laatste situatie is immers de sensitiviteit en specificiteit van een
verhoging van een monospecifieke titer hoog.

LATE FASE Yersiniose (hoofdzakelijk reactieve artritis en erythema
nodosum):
Algemeen aanvaarde richtlijnen, over het al of niet aanwenden van de verschillende
diagnostische testen in deze context, zijn schaars. De beschikbare informatie is hoofdzakelijk
afkomstig uit individuele publicaties (‘expert opinions’).
1. Wat is de plaats van een coprocultuur?
Een stoelgangcultuur draagt niet veel bij tot de diagnose van ReA of andere
postinfectieuze immunologische sequelen. Meestal zijn er immers bij het ontstaan van de
gewrichtsaantasting geen of weinig gastro-intestinale symptomen meer aanwezig. De
Yersinia-bacteriën die persisterend aanwezig blijven bij ReA, blijven niet gehecht aan de
gastro-intestinale mucosa, maar dringen door naar de GALT (gut-associated lymfoid
tissue) en naar de mesenterische lymfeklieren (aan te tonen met immuunfluorescentie).
Vaak zitten de bacteriën ook intracellulair in macrofagen. Deze diepe lokalisatie inhibeert
de fecale excretie van Yersinia en verklaart de negatieve stoelgangculturen bij ReA. Een
coprocultuur in dit stadium heeft enkel nut indien een duidelijke gastro-enteritis de
gewrichtsklachten is voorafgegaan (reviews 11, original 46) of indien nog gastrointestinale symptomen aanwezig zijn.
2. Is er een plaats voor cultuur of moleculaire diagnostiek van gewrichtsvocht?
De persisterende Yersinia-bacillen nestelen zich in de GALT en mesenterische
lymfeklieren, maar niet in het gewricht zelf. Bijgevolg kan men de kiem dan ook niet
isoleren bij cultuur van het gewrichtsvocht (men spreekt van ‘aseptische’ artritis). Het
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aantonen van antigeenmateriaal van Yersinia in de synoviale cellen en het gewrichtsvocht
is wel mogelijk (maar geen viabele micro-organismen).
Om dezelfde reden leidt moleculaire diagnostiek niet tot de diagnose van een YersiniaReA (in tegenstelling tot een post-Chlamydia-artritis waar men met PCR op
gewrichtsvocht wel viabele bacteriën kan aantonen). Slechts één casus werd in de
literatuur beschreven waarbij DNA van Yersinia met PCR kon worden aangetoond in het
gewricht (original 42).
3. Wat is de plaats van serologie?
De immunologische respons van een Y. enterocolitica- en Y. pseudotuberculosis-infectie
heeft waarde bij het stellen van de diagnose en in de benadering van secundaire sequelen
van Yersiniose. Dit is dan ook de belangrijkste indicatie voor het opsporen van Yersiniaantistoffen en wordt ondersteund door tal van experten (ondermeer Sieper et al. (reviews
11), Kobayashi et al. (letter 8), Mäki-Ikola et al. (original 34), Granfors et al. (original 35-8-10-22-23-38), Gripenberg et al.(original 6),…). Sommigen onder hen hebben dan ook
de Yersinia-serologie als criterium opgenomen in hun voorstel tot diagnose en classificatie
van ReA (zie bijlage 2).
Sieper et al. (reviews 11) trachtten het belang van Yersinia-serologie aan te tonen door de
posttest probabiliteiten te berekenen voor de verschillende diagnostische testen die in
aanmerking komen voor de diagnose van ReA. De posttest probabiliteit (= het hebben van
ReA bij een positief testresultaat) is een zeer belangrijk gegeven voor de clinicus en is
zeer sterk afhankelijk van de pretest probabiliteit (= verwachte prevalentie van ReA in een
zekere populatie), de sensitiviteit (= proportie van patiënten met ReA met een positief
testresultaat) en de specificiteit (= proportie van patiënten zonder ReA met een negatief
testresultaat).
De waarschijnlijkheid van voorkomen van de aandoening in geval van een positief
testresultaat:

De waarschijnlijkheid van voorkomen van de aandoening in geval van een negatief
testresultaat:

met ppd = pretest probabiliteit van de infectie

Een test gebruiken als diagnostisch middel is nuttig als de pretest probabiliteit relatief
hoog is (40 - 60%), zoniet heeft een positief testresultaat geen enkele betekenis. De pretest
probabiliteit in het geval van ReA kan worden verhoogd door klinische preselectie.
Wanneer het klinisch beeld compatiebel of zeer suggestief is voor ReA en andere
aandoeningen actief worden uitgesloten (Lyme, vroege vormen van rheumatoïde artritis,
Löfgren syndroom, osteoartritis, mechanische oorzaken van gewrichtsinflammatie,…),
kan de pretest probabiliteit worden verhoogd tot ongeveer 40% (original 46).
Sieper et al. gingen voor het berekenen van een aantal posttest probabiliteiten (tabel 1) uit
van een pretest probabiliteit van 30% bij een klinisch beeld suggestief voor ReA met
voorafgaandelijke diarree en 12% bij hetzelfde beeld zonder voorafgaande symptomen
van een infectie (cijfergegevens voor Duitsland waar Yersinia frequenter voorkomt dan in
Amerika of Engeland) (original 46). Als serologische testen gebruikten zij een ELISA,
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gericht tegen Yersinia-specieke lipopolysachariden (LPS), en een Western Blot gericht
tegen ‘Yersinia outer membrane proteins’ (Yops). De sensitiviteit en specificiteit van deze
testen werden reeds vroeger aangetoond (original 34) en bedroegen beiden 90%.
Stoelgangculturen voor Yersinia hebben een lage sensitiviteit (≤ 1%) bij
ongedifferentieerde artritis, maar een hoge specificiteit van ongeveer 98% (posttest
probabiliteit: 6,4%). Wanneer er vooraf diarree aanwezig is, stijgt de sensitiviteit van een
coprocultuur tot ongeveer 10%, wat resulteert in een posttest probabiliteit van 68%
(original 46).
Er bestaat een duidelijk associatie tussen ReA en HLA B27. In vroegere studies
(uitgevoerd op ernstig zieke gehospitaliseerde patiënten) werd deze associatie overschat
(ongeveer 75%). Waarschijnlijk bedraagt ze niet meer dan ongeveer 50% (sensitiviteit). In
deze studie werd een specificiteit van 85% gehanteerd. De specificiteit werd berekend op
een controlegroep waarin patiënten waren vervat met een SpA (een andere dan ReA).
Deze patiënten zijn vaak ook HLA B27 positief (waarschijnlijk lichte overschatting van
de werkelijk waarde t.o.v. een normale, gezonde controlegroep). Ook de berekende
waarden voor de posttest probabiliteit bij het testen van HLA B27 staan weergegeven in
tabel 1 (waarden berekend met een pretest probabiliteit van 40%).
In de toekomst zullen verdere inspanningen moeten worden genomen om de posttest
probabiliteit verder te doen stijgen. Dit is echter quasi onmogelijk. De huidige beschikbare
serologische testen (in deze studie: ELISA en blot) hebben reeds een hoge sensitiviteit en
specificiteit en de prevalentie van Yersinia-ReA zal altijd laag blijven. Een mogelijke
oplossing zou het commercialiseren van de serologisch testen kunnen zijn. De auteurs
erkennen dat de pretest probabiliteiten in deze studie afkomstig zijn van en gebaseerd op
opinies van experts (afgeleid van de interpretatie van klinische symptomen en resultaten
van verscheidene literatuurstudies). Momenteel is dit echter de enige mogelijke
benadering.
Zij concluderen dat serologie geen enkel nut heeft bij afwezigheid van het typische
klachtenpatroon van ReA en wanneer andere mogelijke diagnoses niet werden
geëxcludeerd (wegens te lage pretest probabiliteit). Bij geen enkele test is de posttest
probabiliteit groot genoeg om de definitieve diagnose van ReA te kunnen stellen. De
enige oplossing blijft het combineren van de verschillende beschikbare testen. De auteurs
stellen dan ook flowcharts voor die bij de diagnose van ReA en Spa kunnen worden
gebruikt (addendum 2).
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Tabel 1. Post probabiliteit van verschillende diagnostische testen voor ReA.
Klinisch beeld

Pretest
prob.
[%]
artritis suggestief voor ReA met 30
voorafgaande symp. inf. &
serologie

Sensitiviteit
[%]
90

Specificiteit
[%]
90

Posttest
prob.
+ res.
80

Posttest
prob.
- res.
5

artritis suggestief voor ReA 12
zonder voorafgaande symp. inf.
& serologie

90

90

55

2

elke artritis/arthralgie

90

90

8

21

arthritis suggestief voor ReA + 40
HLA B27-testen

50

85

69

28

artritis suggestief voor ReA 55
zonder voorafgaande symp. inf. +
pos. serologisch resultaat en HLA
B27-testen

50

85

80

42

1

2. WELKE SEROLOGISCHE METHODE GENIET DE VOORKEUR?
APPRAISAL
1) Wat is de technische performantie van de serologische testen voor het opsporen van
Yersinia-reactieve artritis?
1.1. Testprincipe
Agglutinatietesten:
Deze testen berusten op het opsporen van IgM-antistoffen (of complete antistoffen of
agglutininen) tegen het somatisch O-antigeen van Yersinia. IgG-antistoffen zijn incomplete
antistoffen en veroorzaken geen agglutinatie, noch complementfixatie (idem voor IgAantistoffen).
ELISA:
De meeste ELISA’s, beschreven in de medische literatuur, zijn huisgemaakte ELISA’s
gebaseerd op de volledige bacterie, LPS of Yops als antigeen.
Granfors et al. (original 8) vergeleken de antistofmeting (IgM, IgG en IgA) bij gebruik van
een ELISA met LPS als antigeen tegenover een ELISA met de volledige bacterie als antigeen.
Een groot nadeel van het gebruik van LPS is de tijdrovende en ingewikkelde
bereidingsprocedure. Eénmaal bereid kan het antigeen echter gedurende lange tijd bewaard
worden op 4°C (hetzelfde geldt voor de gewassen bacteriële suspensies). De
antistofconcentraties in patiëntensera bepaald door de twee methodes, correleren zeer goed
met elkaar (voor de drie Ig-klassen). Het voorkomen van kruisreacties zijn licht in het nadeel
van de LPS-ELISA, maar de meeste van hen zijn zwak en insignificant (behalve de
kruisreactie tussen serogroep O:9 en Brucella abortus).
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Immunoblot:
Bij immunoblotting fungeren de ‘Yersinia outer membrane proteins’ (Yops) als antigeen.
Deze proteïnen zijn specifiek voor pathogene Yersiniae. De volgende antigenen worden
geblot op een nitrocellulose filter bij immunoblotting: 25 kDA = YopE (cytotoxiciteit), 36
kDa = YopD (de belangrijkste IgA-respons is gericht tegen dit proteïne), 38 kDa = Vantigeen, 46 kDa = YopH (resistentie voor fagocytose) en 58 kD = YopM (betrokken in
ijzeropname).
Immuunfluorescentie:
Meestal maakt men gebruik van serotype-specifieke konijnenantisera (gericht tegen serotypes
O:3, O:8, O:9,…) en van monospecifieke antisera gericht tegen YadA en YopH.
1.2. Patiëntvariabelen
Agglutinatietesten:
Bottone et al. (guidelines 1) concludeerden in hun studie (zie 1.5. Reproduceerbaarheid,
accuraatheid, correlatie met de huidige methode, lineariteit, analytisch meetbereik en
interferenties) dat bij kinderen met gastro-enteritis en mesenteriële adenitis vaak geen of
slechts een minimale antistofrespons voorkomt in de agglutinatietest. Zelfde scenario bij
malnutritie en immuungecompromitteerden (door onderliggende aandoening of therapie). Dit
maakt de interpretatie van de agglutinatietiters in deze patiëntenpopulaties niet eenvoudig.
Verband met schildklieraandoeningen:
Shenkman et al. (original 1) onderzochten de prevalentie van gestegen antistoftiters tegen Y.
enterocolitica in een normale populatie, bij patiënten met een aantal nietschildklieraandoeningen (febriele groep en groep met auto-immuunaandoeningen) en bij
patiënten met schildklierlijden (Graves’ disease, niet-toxische nodulaire goiter, autonome
adenoma, idiopathische primaire hypothyroïdie, Hashimoto’s thyroïditis en carcinomen van
de schildklier). De agglutinatietest (voor serogroepen O:3, O:8 en O:9) werd als serologische
methode aangewend. Per definitie werd een titer > 1/8 als significant beschouwd. Van de 110
normale sera toonden negen verhoogde titers tegen O:3 en drie tegen O:8. Van de 151 stalen
getest in de febriele groep had slechts 4% verhoogde titers en in de auto-immune groep 7%
(3/43). 48/67 (75%) van de patiënten met schildklierlijden toonden verhoogde titers tegen één
of meerdere serogroepen (voornamelijk O:3). De hoogste titers werden gezien bij Graves’
disease (10/36 met titer > 1/332). Mogelijke verklaringen voor deze gestegen titers zijn: een
verband tussen infectie met Yersinia en de ontwikkeling van schildklierproblematiek, een
hogere vatbaarheid voor Yersinia-infecties bij schildklierlijden of de productie van autoantistoffen tegen thyroïd-antigenen die ook kruisreageren met Yersinia (‘molecular mimicry’).
Deze laatste hypothese strookt waarschijnlijk het meeste met de waarheid en wordt nog verder
onderzocht. De hogere prevalentie van antistoftiters bij schildklieraandoeningen betreft
hoofdzakelijk lage titers in waarde. Het hoog aantal positieven (75%) in de groep met
schildklierlijden is mede te verklaren door de laag gekozen cut-off in deze studie (> 1/8).
Meestal wordt in de literatuur een grens van 1/160 genomen.
1.3. Staalselectie en 1.4. staalstabiliteit
De analyses worden uitgevoerd op serumstalen. Er bestaan geen officiële richtlijnen hoe de
stalen best worden bewaard voor analyse (op kamertemperatuur? op 2-8°C? op –20°C?). In
UZ Gasthuisberg worden de stalen tot vrijdags bewaard op 4°C.
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1.5. Reproduceerbaarheid, accuraatheid, correlatie met de huidige methode, lineariteit,
analytisch meetbereik en interferenties
Een algemene opmerking is hier de gegevensschaarste. Performantiekarakteristieken zijn
quasi onbestaande. Het enige wat te vinden is, is informatie door de fabrikanten vrijgegeven.
Reproduceerbaarheid:
Geen gegevens beschikbaar.
Correlatie met de huidige methode en accuraatheid:
Een vergelijking van de verschillende serologische methoden met de huidige methode
(agglutinatietest) staat beschreven in paragraaf 2.1. sensitiviteit en specificiteit.
Lineariteit:
Geen gegevens beschikbaar.
Analytisch meetbereik:
Wanneer zijn de verschillende soorten testen positief?
1. Agglutinatietesten:
Een groot probleem bij deze testen, is de moeilijkheid om de antistoftiters op een
éénduidige manier te interpreteren (wat is een goede cut-off?). Om hiervoor een oplossing
te bieden, formuleerden Bottone et al. in 1983 ‘Yersinia enterocolitica: Guidelines for
Serologic Diagnosis of Human Infections’ (guidelines 1). De auteurs onderzochten 3232
sera van drie patiëntenpopulaties. 1698 personen hadden een klinisch verhaal niet
compatiebel met Yersiniose (normale controlegroep), bij 1516 gehospitaliseerden was
Yersiniose een mogelijke diagnose (febriele groep) en bij 18 patiënten werd de kiem
geïsoleerd uit de stoelgang of uit een andere site. De serumstalen van deze 18 patiënten
werden afgenomen op het ogenblik van de positieve kweek of binnen de week erna (=
acute fase). Voor het bestuderen van de agglutinatiereactie werd een huisgemaakte test
aangewend.
De prevalentie van de antistoffen tegen multipele Yersinia-serogroepen in de normale en
in de febriele groep staat weergegeven in tabel 2.
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Tabel 2: Prevalentie van antistoffen tegen verscheidene serogroepen van Y. enterocolitica
en Y. pseudotuberculosis in de controle en febriele groep.
PatiëntenAantal
Aantal positieven
populatie negatieven/totaal 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128
Controle
0:3
290/389
46 21 20 10
0
1
1
0:5,27
279/378
64 22
6
5
2
0
0
0:8
229/296
28 15 14
8
1
1
0
0:9
191/226
17
8
7
3
0
0
0
0:17
101/227
33 32 25 24
9
2
1
Y.pt.
111/182
22 19 21
4
3
1
1
Totaal
1211/1698
200 117 93 54
15
5
3
Febriel
0:3
239/261
7
6
4
1
3
1
0
0:5,27
255/263
5
1
1
1
0
0
0
0:8
240/272
13
4
7
3
1
3
1
0:9
235/247
5
1
4
0
2
0
0
0:17
161/248
13 15 24 15
11
9
1
Y.pt.
178/225
11 12 13
6
4
1
0
Totaal
1308/1516
54 39 53 26
21
14
2
Y.pt.=Y. pseudotuberculosis
27% van de controlesera toonde lage titers (1/2 tot 1/16) tegen de teststammen en velen
reageerden simultaan tegen verschillende antigenen, voornamelijk tegen serogroep O:17
(Y. intermedia). De combinatie van deze lage titers met de reactie tegen meerdere
antigenen, suggereert kruisreactiviteit met heterologe enterobacteriële antigenen. Titers ≥
1/32 werden gevonden bij 1,4% van de controlegroep. In de febriele groep waren 13,1%
van de sera reactief met titers ≤ 1/16 en 37/1516 sera hadden een titer ≥ 1/32. De
agglutinatietiters van de 18 cultuurpositieve patiënten zijn te vinden in tabel 3.
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Tabel 3: Prevalentie van antistoffen in de cultuurpositieve groep (antistoffen gericht tegen
antigenen afkomstig van de patiënten hun eigen isolaat).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Leeftijd
6w
6 ma
6 ma
6 ma
46 j
76 j
17 j
76 j
76 j
6 ma
1j
2j
3j
30 j
64 j
28 j
77 j
57 j

Onderliggend lijden
/
/
/
/
/
cholecystis
niertransplant
CLL
chronische nefrolithiase
/
malnutritie
/
/
chronische leveraandoening
AML, borstcarcinoom
inflammatoire darmaandoening
cirrose, diabetes
COPD

Titer
64
0
160
160
256
64
64
128
2048
0
32
32
128
0
0
0
1024
64

Uit deze gegevens werd door de auteurs besloten dat Yersinia-antistoftiters tot 1/64 tegen
één of meerdere serogroepen specificiteit missen en bijgevolg geen enkele diagnostische
waarde hebben. Het serologisch antwoord op de frequent voorkomende serogroepen (O:3,
O:8, O:9 en O:5,27) is multifactorieel en moet worden geïnterpreteerd samen met de
prevalentie van een gegeven serogroep in de gemeenschap (in Amerika: O:3 en O:8; in
Europa: O:3 en O:9), de leeftijd van de patiënt, de onderliggende aandoening, de plaats en
duur van de infectie en het voorafgaandelijk al of niet toedienen van antibiotica en/of
immuunsuppressiva. Bottone et al. toonden in hun studie ook aan dat de antistofrespons
afwezig of minimaal kan zijn bij kinderen. Andere redenen voor verminderde
antistofproductie: immuuncompressie en malnutritie. Hieruit werd besloten dat serologie
voor diagnostische doeleinden (opsporen gastro-enteritis en mesenteriële adenitis) minder
sensitief is en van beperkte waarde bij kinderen. Bij symptomen van Yersiniose bij
kinderen moet een titer van 1/32 als borderline worden beschouwd, terwijl een duidelijke
wijziging van de titer diagnostisch is (bij titerbepaling op gepaarde stalen). De hoogste
antistoftiters kunnen worden genoteerd bij extra-intestinale systemische foci. In contrast,
zijn de titers lager bij gelokaliseerde, zelflimiterende enterische infecties of transiënte
bacteriemieën behandeld met antibiotica (snel dalen van de antigene stimulatie).
Besluiten studie in verband met sensitiviteit, specificiteit en positieve predictieve
waarde van antistoftiters bekomen met een agglutinatietest (tabel 4):
- in outbreaks met een geïsoleerde oorzakelijke kiem zijn de sensitiviteit, de
specificiteit en de positieve predictieve waarde van een verhoogde titer van een
monospecifieke antistof hoog
- buiten outbreaks worden de sensitiviteit en specificiteit van serologie verzwakt
door allerlei factoren. Het wordt aangeraden de titers te interpreteren op
individuele basis.
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Een belangrijke opmerking bij de conclusies van deze studie is dat de resultaten afkomstig
zijn van testen uitgevoerd op een kleine positieve patiëntenpopulatie (18 personen). De
bevindingen worden dan ook best met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd.
Tabel 4. Criteria die van hulp kunnen zijn bij de diagnose van een Yersinia enterocoliticainfectie (acute fase).
Parameter
Cultuur
diagnostisch
Serologie
niet-diagnostisch
suggestief
diagnostisch

Interpretatie
isolatie Yersinia uit een steriele site
isolatie pathogene serogroepen uit feces
lage titer (≤ 1/32) gericht tegen één of meerdere serogroepen
titer ≥ 1/32 bij kinderen of immuungecompromitteerden (een
negatieve titer sluit Yersiniose niet uit)
monospecifieke titer ≥ 1/128 in vooraf gezonde individuen
stijgen of dalen van titer (bij analyse op gepaarde stalen)

De cut-off waarden gehanteerd voor interpretatie van de agglutinatietesten variëren sterk
in de literatuur. Borg et al. (reviews 2), Hoogkamp-Korstanje et al. (original 31),
Cafferkey et al. (original 17), Gripenberg et al. (original 6), Stolk-Engelaar et al. (original
33),… gebruiken een cut-off van ≥ 1/160. Fendler et al. (original 46) gebruiken 1/320 als
grens (normaal < 1/160). Stojek et al. nemen een titer van 1/20 als cut-off (original 41),
Larsen et al. (original 14) 1/80 en Shenkman et al. (original 1) leggen de grens op 1/8.
2. ELISA:
Positieve reactie: minimaal twee standaarddeviaties boven het gemiddelde van een
gezonde controlepopulatie voor IgG én IgA of IgM. Fendler et al. (original ref.27)
hanteerden in hun studie ook een cut-off van meer dan drie standaarddeviaties boven de
controlegroep voor een zekerheidsdiagnose van ReA (zie 2.1. sensitiviteit-specificiteit).
Een cut-off van 3 SD verbeterde wel de specificiteit, maar zorgde voor een daling van de
sensitiviteit met 30%.
3. Immunoblot:
Voor de interpretatie van de bandjes, dienen de richtlijnen te worden opgevolgd van de
verschillende fabrikanten.
4. Immuunfluorescentie:
Indien de preparaten positief zijn, ziet men een duidelijke, scherpe fluorescentie van de
celwand van de bacterie. De reactie is serotype-specifiek boven een verdunning van
1/240. Bij lagere verdunningen worden lichte kruisreacties gezien tussen de verschillende
serotypes.
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Interferenties:
1. Agglutinatietesten:
Technische problematiek (Bottone et al.; guidelines 1):
-

prozoon fenomeen:
Het prozoon fenomeen treedt op wanneer de hoeveelheid antigeen en antistof niet in
concordantie zijn met elkaar. Bij een grote hoeveelheid antistof kunnen de laagste
titers vals-negatief reageren door een tekort aan antigeen in het reagens. In de
hogere verdunningen wordt de reactie dan wel positief.
- vals-negatieven indien antigenen gegroeid op 37°C:
De duidelijkste agglutinatie treedt op wanneer de antigenen gegroeid zijn op 25°C.
Bij groei op 37°C, komt de agglutinatie vaak voor als fijne, zeer moeilijk
waarneembare vlekjes uniform verspreid in de zoutoplossing. Voor een nietgetraind oog worden deze positieve reacties vaak als negatief beschouwd.
- vals-negatieven indien antigenen herhaaldelijk worden overgeënt:
Een mogelijke verklaring is dat in verse isolaten een belangrijk antigeen aanwezig is
dat verloren gaat bij het herhaald overenten van de isolaten. Daarom verdient het de
voorkeur van verse kiemen te gebruiken bij het bereiden van antigenen voor de
agglutinatietest.
Kruisreactiviteit:
De belangrijkste kruisreacties zijn (original 32):
- Yersinia serogroep O:9 en Brucella abortus
- Y. pseudotuberculosis II en IV en Salmonellae van groep B en D.
Andere beschreven kruisreacties: serogroep O:8 en Brucella melitensis, serogroep O:3/
O:8/O:9 en Salmonella-antigenen, Y. intermedia en Morganella morganii (idem voor
Y. pseudotuberculosis en serogroep O:9), serogroep O:9 en Escherichia coli,
enzovoort. De specificiteit van de agglutinatietesten is bijgevolg laag.
2. ELISA:
-

-

-

Benoit et al. (original 32) onderzochten de specificiteit van een ELISA met Yops
als antigeen. Zij testten sera van 20 tuberculose-patiënten, zes personen met tyfus
en drie met brucellose. Eén van de sera van de tuberculose-patiënten gaf een
positieve ELISA, de tyfusstalen bleven allen negatief. De drie sera van de
brucellose-patiënten waren sterk positief in de agglutinatietest (titers ≥ 1/1280),
maar niet met de ELISA. De kruisreactiviteit in de agglutinatietest wordt
veroorzaakt door gemeenschappelijke epitopen op de LPS van Y. enterocolitica
O:9 en Brucella.
Gripenberg et al. (original 6) testten hun ELISA (gericht tegen LPS van O:3) uit
tegen Y. enterocolitica O:9, tegen LPS van E. coli en S. typhi en met sera van
gekende SLE-patiënten (met aanwezigheid van anti-RNA antistoffen). Er konden
geen kruisreacties worden aangetoond.
Granfors et al. (original 6) toonden aan dat een ELISA gebaseerd op LPS als
antigeen meer kruisreactiviteit vertoonde dan een ELISA gebaseerd op de
volledige bacterie als antigeen. De meeste van deze kruisreacties (tegen ondermeer
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de andere serotypes) waren echter zwak en insignificant, behalve de kruisreactie
tussen serogroep O:9 en Brucella abortus.
3. Immunoblots
De Yops, die in immunoblotting als antigeen worden gebruikt, zijn zeer specifiek voor
Yersinia (en komen niet in andere bacteriën voor). Bijgevolg is de Western blot een
zeer specifieke serologische test.
Rawlins et al. (original 48) rapporteerden recent wel een mogelijke kruisreactie met
Borrelia (in hun studie: 45% voor de IgM-blot).
1.6. Turn around time (TAT)
Serologie voor Yersinia-antistoffen in UZ Gasthuisberg (m.b.v. de agglutinatietest) wordt
éénmaal per week uitgevoerd (op vrijdag of op donderdag indien vrijdag een feestdag is). Na
inzetten van de verdunningsreeksen volgt een incubatie tot maandag, waarna de titers worden
afgelezen (een incubatie van 48 uur is in principe voldoende).
Bij ELISA en immunoblotting kan de TAT beperkt worden (incubatie variërend van enkele
uren tot overnacht).
2) Wat is de klinische performantie van de serologische testen voor het opsporen van
Yersinia-reactieve artritis?
2.1. Sensitiviteit-Specificiteit
Probleem literatuurstudies:
Verschillende studies werden in de jaren ’80 en ’90 gepubliceerd waarin het opsporen van
antistoffen tegen Yersinia, door middel van agglutinatietesten, ELISA, immunoblotting en
immuunfluorescentie, onder de loep werd genomen. Aangezien geen algemeen aanvaarde
criteria, noch éénduidige diagnostische testen voorhanden zijn om de diagnose van Yersiniageïnduceerde artritis te kunnen stellen (dé indicatie voor Yersinia-serologie), is het opzetten
van een correcte studie voor het vergelijken van deze verschillende serologische methoden
een moeilijke opgave. Het selecteren van een duidelijke ‘Yersinia-positieve’-patientengroep
met ReA is immers niet mogelijk. De enige mogelijkheid tot nu toe is ‘Yersinia-positieve’
patiënten te selecteren o.b.v. advies van lokale experten die zich baseren op een combinatie
van bevindingen uit klinisch onderzoek en laboratoriumresultaten. Hiermee moet men
rekening houden bij het interpreteren van de medische literatuur omtrent dit onderwerp.
Sommige auteurs vergelijken een nieuwe serologische methode (vb. ELISA) met de oudere
agglutinatietesten. De sensitiviteits- en specificiteitsberekeningen in deze studies roepen heel
wat vragen op als men ervan uitgaat dat agglutinatietesten heel wat vals-negatieve en valspositieve reacties kunnen geven. Een bijkomend probleem is dat de serologische testen,
gebruikt in de literatuur, vaak huisgemaakte serologische testen zijn (en niet
gecommercialiseerd zijn), wat het vergelijken van resultaten nog verder bemoeilijkt.
In addendum 3 wordt een kleine greep uit de literatuurstudies over sensitiviteit en
specificiteit voorgesteld.
Studie die superioriteit van immunoblot ten opzichte van de agglutinatietesten aantoont (ter
illustratie):
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•

Hoogkamp-Korstanje et al. (original 31):
De auteurs voerden een studie uit op 125 kinderen met klinische Yersiniose. 114
hadden een enterische infectie (enteritis zonder en met complicaties, appendiculair
syndroom en ileïtis) en 28 hadden een extra-mesenterische presentatie (sepsis,
vasculitis, lymfadenopathieën, hepatitis, artritis (13) en erythema nodosum). De
diagnose van Yersiniose werd bij 100 patiënten gesteld op basis van een positieve
coprocultuur (100/125 = 80%). De meeste cultuurpositieven bevonden zich in de
jongere leeftijdsgroep die zich presenteerden met enteritis (89/92 positief = 97%).
Agglutinines werden gevonden in 11/45 sera (24%) en specifiek IgA/IgG voor Yops
(immunoblot) in 47/48 (98%). De antigeendetectie op biopten of chirurgisch materiaal
gaf een positief resultaat in 28/33 (85%). Er waren sera-stalen beschikbaar van 11
cultuurpositieve kinderen, waardoor de sensitiviteit van de verschillende technieken
met elkaar kon worden vergeleken. 3/11 hadden circulerende agglutinines, versus
10/11 positiviteit voor anti-IgA en anti-IgG. Voor de artritispatiënten: 3/13 positieve
coprocultuur, 10/10 positieve immunoblot, 2/7 positieve agglutinatietest en 2/3
positieve immuunfluorescentie. Uit deze studie kwam de superioriteit (qua
sensitiviteit) duidelijk naar voor van de immunoblot ten opzichte van de vroegere
agglutinatietesten. De auteurs besloten dan ook tot een onderdiagnose van Yersiniose
bij gebruik van cultuur en agglutinatie alleen.

Studie die superioriteit van ELISA ten opzichte van de agglutinatietesten aantoont (ter
illustratie):
• Fendler et al. (original 46):
In de studie van Fendler et al. werden 20 patiënten geïncludeerd van verschillende
reumatische klinieken in Duitsland met Yersinia-ReA. Een positieve serologie
(ELISA) gaf een sensitiviteit van 90%. Bij minder dan 5% van een gezonde, lokale
controlegroep werd een positieve serologie voor Yersinia gevonden (specificiteit
95%). Bij het hanteren van een cut-off voor de ELISA van 3 SD (ipv. 2 SD) daalde de
sensitiviteit met ongeveer 30%, maar verbeterde wel de specificiteit. De
agglutinatietest heeft een sensitiviteit van minder dan 20% in deze studie. Deze test
spoort IgM-antistoffen op, waardoor hij vals-negatief is wanneer IgG en IgA
persisteren (zoals in de chronische fase van ReA). Hieruit besluiten de auteurs dat de
agglutinatietest wel een plaats heeft in acute infecties, maar niet bij de meer
chronische vormen.
Ook in tal van andere studies werd de superioriteit van ELISA en immunoblot ten opzichte
van de agglutinatietesten aangetoond: Benoit et al. (original 32), Gripenberg et al. (original 6),
Chatzipanagiotou et al. (original 45), De Koning et al. (original 21),…
2.2. NND (number needed to diagnose)
Aangezien een éénmalige titer moeilijk te interpreteren is bij de agglutinatietesten, kan het
gebruik van gepaarde stalen extra informatie opleveren bij de diagnostiek van acute Yersiniainfecties (acute gastro-intestinale infecties of het acute stadium van ReA). Een stijging of
daling van de titer is suggestief voor een acute infectie (guidelines 1). Bij ELISA en
immunoblotting levert een éénmalige bepaling meestal voldoende informatie (door het meten
van de drie Ig-klassen).
Is follow-up d.m.v. serologie belangrijk bij ReA? Deze materie staat meer uitvoerig
beschreven onder 3.2. Impact op de behandeling en de prognose van de patiënt. De
agglutinatietesten sporen IgM-antistoffen op, waardoor ze vals-negatief zijn wanneer IgG en
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IgA persisteren (zoals in de chronische fase van ReA). Bijgevolg heeft opvolgen van een ReA
met agglutinatietesten geen enkel nut. Met ELISA of immunoblotting is follow-up wel
mogelijk.
3) Wat is de impact van de serologische testen, voor het opsporen van Yersiniareactieve artritis, op het therapeutisch beleid en de prognose van de patiënt?
3.1. Diagnostisch aspect
Is het stellen van de diagnose van een Yersinia-geïnduceerde ReA belangrijk?
ReA is een belangrijke differentieel diagnose in de dagelijkse klinische praktijk. Een
eenvoudige diagnose van dit onderdeel der SpA zou de veelvuldige consultaties voor deze
gewrichtsklachten mogelijks kunnen verminderen (zelf geformuleerde hypothese).
3.2. Impact op de behandeling en de prognose van de patiënt
Heeft de identificatie van ReA en zijn trigger (d.m.v. serologie) enige invloed op de
therapie?
Volgende therapieën zijn beschikbaar voor het behandelen van ReA:
- acute inflammatie: NSAID (stop bij verdwijnen artritis)
- intra-articulaire (of peri-articulaire) injecties met corticosteroïden
- fysiotherapie
- chronische vorm: sulfasalazine, TNF-antagonisten (infliximab)
- methotrexaat of azathioprine bij falen sulfasalazine (na drie tot zes maanden) en
geen kandidaat voor TNF-antagonisten of resistentie voor dit laatste product
Het al of niet opstarten van antibioticatherapie in een vroeg stadium van ReA is een zeer
omstreden onderwerp in de literatuur. Zoals reeds beschreven maakt het gebrek aan een
éénduidige diagnostische test en algemeen aanvaarde criteria voor het diagnosticeren van
Yersinia-ReA, een goede studie naar het nut van antibiotica niet eenvoudig. Fryden et al.
(original 24) toonden aan dat een kortdurende antibioticatherapie (één tot twee weken) het
verloop en duur van de artritis niet beïnvloedde. Ook Toivanen et al. (original 30) vonden
geen voordeel in het gebruik van antibioticatherapie. Hun patiëntenpopulatie bestond echter
wel uit patiënten met reeds vijf jaar artritisklachten (laat stadium). Sieper et al. deden een
studie op 39 patiënten met Yersinia- of Salmonella-geïnduceerde artritis en stelden geen
betere outcome vast bij therapie gedurende drie maanden met ciprofloxacine en dit zowel bij
een groep met korte als lange ziekteduur (original 35). Hoogkamp-Korstanje et al. (original
44) onderzochten het nut van 2 x 500mg ciprofloxacine per dag gedurende drie maanden bij
Yersinia-getriggerde ReA. Zij stelden als enige (in tegenstelling tot al de vorig uitgevoerde
studies) een snellere remissie en pijnvrij worden vast in de behandelde groep. Als mogelijke
reden van het geobserveerde effect brachten zij onderstaande hypothese naar voor (zéér
speculatief!). Het antistoffenpatroon bij gebruik van ciprofloxacine verloopt gelijkaardig als
bij een ongecompliceerde Yersinia-infectie. Er wordt enkel IgG tegen het YopD-antigeen
aangemaakt (minder tegen YopH en geen tegen YopM). De antistoffen tegen deze laatste
twee worden in een laat stadium van ReA aangemaakt. Ciprofloxacine interfereert met de
antistoffenaanmaak door de trigger te verwijderen (ondermeer aangetoond door het
negativeren van de immuunfluorescentie bij 6/7 van hun behandelde patiënten). Of dit een
verklaring is voor de betere outcome is een speculatie en dient zeker verder te worden
onderzocht.
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Heeft de identificatie van ReA en zijn trigger (d.m.v. serologie) enige invloed op de
prognose?
De prognose van ReA is in het algemeen goed (voorgesteld in figuur 1). De diagnose van
deze entiteit (met Yersinia als oorzakelijk agens) leidt tot aanwenden van minder agressieve
therapieën, dan bij andere vormen van de SpA (reactie Prof. Dr. Westhovens).
Volgende scenario’s kunnen zich voordoen:
- mild verloop en zelflimiterende ziekte. Bij 35% verdwijnen de symptomen binnen
de zes maanden. 75% is in remissie na twee jaar.
- relaps (35%)
- fluctuerend (25%)
- 5% ondergaat een ernstige inflammatoire aandoening gedurende meerdere jaren
(chronische vorm). Soms evoluerend naar een destructieve artritis in verschillende
gewrichten of evolutie naar een ankyloserende spondylitis (voornamelijk bij HLA
B27 positieven). Risicofactoren voor het ontwikkelen van deze chronische vorm:
HLA B27 positief, geslacht (man), extra-articulaire letsels en het oorzakelijk
organisme. 68% van de patiënten evolueert naar een chronische vorm na een
Chlamydia-infectie. Er is ook een hogere kans op een slechte prognose bij infectie
met Y. pseudotuberculosis (12-21%) in vergelijking met infectie met Y.
enterocolitica.
Figuur 1. Prognose ReA.

Heeft het opvolgen van de antistoffen enig nut?
Gegevens UZ Leuven (2002-2005): 15 patiënten waarbij twee stalen werden afgenomen
(waarvan zeven op een duidelijk gepaarde manier) en twee patiënten waarbij driemaal een
analyse gebeurde. Alle agglutinatietesten bleven negatief.
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Algemeen aanvaarde richtlijnen, over het al of niet serologisch opvolgen, zijn schaars. De
beschikbare informatie is hoofdzakelijk afkomstig uit individuele publicaties (‘expert
opinions’).
De acute fase merkers van een Yersinia-infectie zijn IgM en IgA (ook in de acute fase van een
Yersinia-getriggerde synovitis). Deze antistoffen nemen af bij herstel. IgM is gedurende één
tot drie maanden aanwezig en is meestal, net zoals IgA, zes maanden na het verdwijnen van
het antigeen verdwenen. Het maanden- tot jarenlang persisteren van IgA (voornamelijk tegen
YopD), duidt op een chronische Yersinia-infectie (zoals bij ReA). Het verhoogd blijven van
het IgA wordt veroorzaakt door het chronisch stimuleren van de GALT door Yersiniaantigenen. IgA kan dus gebruikt worden als een evaluatiemerker voor chroniciteit en
heeft in die zin prognostische waarde. IgG’s kunnen tot jaren aanwezig blijven (alleen
positieve IgG’s duiden op een infectie in het verleden).
Granfors et al. (letter 2) verichtten onderzoek naar de persistentie van IgA bij ReA. In hun
studies hadden 80% van 56 patiënten met ReA een persisterend IgA na zes maanden
(tegenover 39% in een groep van 36 patiënten zonder ReA). Bij analyse na één jaar vonden zij
een verhoogd IgA bij 85% van een groep bestaande uit 39 personen met ReA (i.t.t. 32% bij 22
personen zonder ReA).
Herrlinger et al. (original 28) volgden 22 patiënten op gedurende gemiddeld 10,7 jaar na een
acute Yersinia-artritis (gedefinieerd als minimaal één pijnlijk, gezwollen gewricht langer dan
één week; aanwezigheid van antistoffen en exclusie van trauma, jicht, RA en andere).
Agglutinatietesten, ELISA’s en Western blots werden uitgevoerd. Na 10 jaar had geen enkele
patiënt nog een positieve agglutinatietest. Bij 10 patiënten waren ook de ELISA en blot
negatief. Bij vijf personen was de blot positief voor IgG (maar niet voor IgA) en bij zes
patiënten waren zowel de blot als de ELISA positief voor IgG en de blot voor IgA. De
persistentie van IgA correleerde totaal niet met de HLA B27-status, noch met het klinisch
verloop (IgA-antistoffen waren negatief bij drie personen met inflammatoire veranderingen in
de sacro-iliacale gewrichten). Ook was er geen verband tussen de IgG-positieven en de HLA
B27-status. De auteurs besloten dat persistentie van IgA en IgG geen invloed heeft op de
lange termijn prognose.
4) Wat is de impact van de serologische testen, voor het opsporen van Yersiniareactieve artritis, organizationeel?
4.1. Impact in het ziekenhuis
De staalcollectie bij een vraag naar opsporen van Yersinia-antistoffen is identiek voor alle
serologische testen (serum). Pre-analytisch moeten geen veranderingen worden doorgevoerd
bij eventuele wijziging van de huidige methode. De labo-resultaten en de interpretatie van de
gegevens zijn echter wel grondig verschillend voor de verschillende methoden (zie 1.5.
Reproduceerbaarheid, accuraatheid, correlatie met de huidige methode, lineariteit,
analytisch meetbereik en interferenties).
4.2. Welke serologische methode wordt er aanbevolen in de literatuur?
Fourth international workshop on reactive arthritis (letter 7):
Als belangrijkste vertegenwoordiger van de serologisch diagnostiek zat in deze workshop Dr.
Granfors. Zij stelde voor IgM, IgA en IgG te bepalen bij acute ReA en enkel IgG en IgA bij
chronische vormen (grens acuut-chronisch: zes maanden). De beste serologische methoden
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momenteel beschikbaar zijn, volgens Granfors: een ELISA gericht tegen LPS en
immunoblotting met Yops als antigenen. De agglutinatiereactie heeft enkel nog maar een
plaats in de acute vorm van ReA. Haar mening wordt door tal van experten gedeeld.
Diagnostisch kompas (www.dk.cvz.nl) (guidelines 3):
Combinatie coprocultuur en immunoblot voor diagnostiek bij verdenking op gastro-enteritis
of adenitis veroorzaakt door Yersinia of bij reactieve artritis.
Reuma, een diagnostisch probleem, 10de druk, Dequeker, Acco Leuven (cursus
reumatologie geneeskunde) (textbook 7):
Het bepalen van de agglutinatietiter kan van hulp zijn bij het diagnosticeren van ReA. Hierbij
is een stijging en daling van de titer diagnostisch.
5) Is het gebruik van de serologische testen, voor het opsporen van Yersinia-reactieve
artritis, kosteneffectief?
5.1. Actuele kost
De kosten van een test worden bepaald door een veelheid aan factoren: reagentia, manueel
werk (MLT-uren), aantal vereiste stalen, nood aan een kwaliteitscontrole, bewaren van
reagentia en stalen, ervaring en opleiding.
Voor het serologisch onderzoek naar Yersinia:
Agglutinatietesten:
De kostprijs is berekend op een gemiddelde van zes testen per week (cijfermateriaal 2005).
Controlesera BioRad:
0,92 €/week (47.86 €/jaar; )
Werkvloer + logistiek:
22,73 €/week (gem. tijdsbesteding per week: 50.5 minuten)
‘Consumables’:
1,08 €/week
TSA-verbruik:
1,77 €/week
Totale kostprijs/week: 26,5 €
Totale kostprijs/staal: 4,42 € (alles inbegrepen: 6.53 €)
Prijs immunoblot (volgens diagnostisch kompas Nederland): 38.80 €.
5.2. Nomenclatuur
Het opsporen van Yersinia-antistoffen in serum valt onder ‘Opsporen van antilichamen
tegen Yersiniae’ (maximum 2) (cumulregel 326) klasse 6 (nummers 551095-551106). Hieraan
is een B80 gekoppeld.
Cumulregel 326: Maximaal mogen vijf nummers (antistoffen tegen Brucellae, Legionellae,
Salmonellae, antistreptolysines, Campylobacter, anti-DNAse B, Borreliae, Leptospiren,…)
worden aangerekend. Sommige nummers mogen meermaals worden aangerekend (zoveel
maal als er verschillende antigenen worden gebruikt) voor zover het totale aantal van vijf niet
overschreden wordt.
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Nomenclatuur cultuur feces:
‘Kweek die tenminste het opzoeken van Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter
omvat, met identificatie van de kiemen in faeces’ (maximum 1) klasse 19 (nummers 549835549846) met een B-600.
‘Bepalen van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aërobe kiemen, andere dan
mycobacteriën, na identificatie’ (maximum 1) klasse 13 (nummers 550734-550745) met een
B-250.
In figuur 2 staan de gegevens van 2002 tot 2004 vermeld, wat betreft de aanvragen aan het
RIZIV, voor terugbetaling van Yersinia-serologie (afzonderlijk voor ambulante en
gehospitaliseerde patiënten). UZ Gasthuisberg heeft voor 2004 een aandeel van 2.12% voor
ambulante en 2.69% voor gehospitaliseerde patiënten.
Figuur 2. Cijfergegevens RIZIV.
Nr

Omschrijving

551095

OPSPOR. V.
ANTLICH.YERSINIA K6 C3
OPSPOR. V. ANTLICH.
YERSINIA K6 C3

551106

staal
A

Bloed

RIZIV
2002
23289

K

Bloed

8501

RIZIV
2003
21935

RIZIV 2004
(deel UZ)
19980 (424)

%UZ/Tot
2004
2,122122

8369

6618 (178)

2,689634

6) Is er een over- of onderconsumptie van de serologische diagnostiek voor het opsporen
van Yersinia-reactieve artritis?
Het huidige aanvraagpatroon van Yersinia-serologie wordt geschetst in addendum 4. De
queries van de afgelopen twee jaar (2004-2005) toonden geen enkel positief resultaat.
Ter vergelijking worden de aanvragen voor gelijkaardige serologische bepalingen geschetst
voor het jaar 2005: één staal voor Campylobacter en twee stalen voor Salmonella-antistoffen.
Mening experten (‘belangrijke aanvragers’) over ‘de reden van aanvraag’:
•

Prof. Dr. Knockaert (Algemeen Inwendige):
‘Wij denken aan Yersinia bij enteritis met rechterfossa presentatie en een zeldzame
keer bij een (sub)acute rechterfossa pijn waar we niet verder geraken. Wanneer
beeldvorming laatste lispathologie zonder overtuigend Crohnbeeld en/of klieren in de
rechterfossa aangeeft, vragen we ook Yersinia aan. Een andere raadplegersindicatie is
erythema nodosum.’

•

Prof. Dr. Peetermans (Algemeen Inwendige):
‘Zelden vraag ik de test aan en dan steeds in het kader van extra-intestinale
(immunologisch gemedieerde) verschijnselen (vnl. ReA). Mij lijkt er geen plaats in de
diagnostiek van acute enterocolitis.’

•

Prof. Dr. Segaert (dermatologie):
‘Yersinia-serologie wordt vaak op dermato aangevraagd, omdat het een aantal
reactieve aandoeningen van de huid kan veroorzaken zoals urticaria, erythema
nodosum, Sweet syndroom,… Als we een patiënt zien die zich met één van deze
aandoeningen presenteert en er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak, dan wordt de
test wel eens gevraagd als onderdeel van de zoektocht naar onderliggende etiologie
(ook zonder verhaal van diarree of enteritis). Bijna steeds is deze serologie negatief.’
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•

Prof. Dr. Wouters (pediatrie):
‘bij kinderen met artritis van recente onset, en dus vermoeden van ReA’

•

Dr. Jeurissen (Breda):
‘Toevallig gisteren nog een discussie gehad over de entiteit reactieve artritis en
Yersinia-serologie. Conclusie was dat antistoffen geen zin hebben. ReA is een vage
(uitsluitings)diagnose en het feit of er nu wel of niet antistoffen aanwezig zijn,
verandert niets aan de therapie. Wij in Breda doen het niet. Als ze het volgend jaar in
het St-Augustinus doen, ga ik toch de lans proberen te breken om het af te schaffen.
Ikzelf heb grote vragen bij de performantie van de test als je klinische vraagstelling zo
onduidelijk is.’

•

Prof. Dr. Kochuyt:
‘urticaria’

Opmerking urticaria en Yersinia:
Zeer weinig tot geen publicaties.
80% van de chronische urticaria (symptomen meer dan zes weken) worden getriggerd door
chronische infecties of subklinische foci. Volgende labo-testen kunnen van hulp zijn: CRP,
differentiatie WBC, serologie voor Streptococcus, Staphylococcus, Yersinia en testen voor
Helicobacter pylori. Uit: Urticaria, Raap U-Gieler U and Schmid-Ott G. Dermatol Psychosom
2004; 5: 203-205.
7) Yersinia-serologie in andere centra
In addendum 5 wordt de huidige situatie van de Yersinia-serologie geschetst in enkele
belangrijke centra in Vlaanderen en Nederland (mede o.b.v. afnemerslijst van Bio-Rad).
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BESLUIT EN ‘TO DO’S’
Besluit:
Voor- en nadelen van de verschillende serologische methoden:
Agglutinatietesten

ELISA-Immunoblot

Voordelen
• goedkoop

•
•
•
•
•
•

hogere sensitiviteit
hogere specificiteit
(kortere TAT)
automatiseerbaar
detectie van alle Yersiniapathogenen
detectie van alle Igklassen (DD recent ↔
oud)

Nadelen
• moeilijke
interpretatie
titer
• lage sensitiviteit
• negatief in chronisch
stadium ReA
• veel kruisreactiviteit
• technische problemen
• subjectieve aflezing
• missen
niet-geteste
serotypes
• duur
• niet serotype-specifiek

To Do’s:
1. Gaan we de Yersinia-serologie behouden in UZ Gasthuisberg?
2. Bij behoud agglutinatietest voor Yersinia-serologie:
- plaats wijzigen op aanvraagbon (onder reumatologische merkers in plaats van
onder niet-virale serologie)?
- interferentie met schildklierlijden vermelden als commentaar bij titer?
(schildkliertesten automatisch openzetten?)
- opzetten steekproef met andere laboratoria die test uitvoeren (externe
kwaliteitscontrole)?
- opstellen diagnostisch pad met insluiten van Yersinia-serologie?
- overschakelen naar agglutinatietest Bio-Rad?
3. Overschakelen naar een betere serologische methode (ELISA-blot)?
- plaats wijzigen op aanvraagbon (onder reumatologische merkers in plaats van
onder niet-virale serologie)?
- testen kit?
- opstellen diagnostisch pad met insluiten van Yersinia-serologie?
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Mogelijk voorstel: betere serologische methodiek (ELISA of blot) kiezen, maar enkel nog
uitvoeren in referentielaboratoria. In deze situatie eventueel nieuwe diagnoseregel voorstellen
aan RIZIV.
ADDENDUMS
Addendum 1: Agglutinatietest Bio-Rad
Addendum 2: Flowcharts voor diagnose SpA en ReA veroorzaakt door Yersinia (Sieper et
al.)2
Addendum 3: Een kleine greep uit de literatuurstudies met gegevens over sensitiviteit en
specificiteit
Addendum 4: Huidig aanvraagpatroon voor Yersinia-serologie
Addendum 5: Yersinia-serologie in Vlaanderen
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Addendum 1: Agglutinatietest Bio-Rad
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Addendum 2: Flowcharts voor diagnose SpA en ReA veroozaakt door Yersinia (Sieper et al.)
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Addendum 3: Een kleine greep uit de literatuurstudies met gegevens over sensitiviteit en specificiteit
Studie

Patiëntenpopulatie

Sensitiviteit (%)
Cultuur

Hoogkamp-Korstanje et
al. (Ref. 16)
Fendler et al. (Ref. 27)
Mäki-Ikola et al. (Ref. 45)

Rawlins et al. (Ref. 47)
Hoogkamp-Korstanje et
al. (Ref. 15)
Hoogkamp-Korstanje et
al. (Ref. 48)

125 kinderen met
Yersiniose (acuutchronisch)
20 patiënten met Yersinia
ReA
43 cultuurpositieven
19 blot + en 21 blot 10 personen met chronische
Yersiniose
355 patiënten waarvan 215
cultuur + en 140 cultuur -

80 (97 bij
enteritis)

Aggluti
natie
24

ELISA

20

90

Specifiteit (%)

blot

IF

98

85

Cultuur

Agglutinatie

ELISA

blot

IF

CF

95

93 (o.b.v
YopsLPS)
95
30

CF

26

10

100

100

18

83

94

82
29

95
82

93
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Addendum 4: Huidig aanvraagpatroon voor Yersinia-serologie
totaal
450
400

Jaar

Aantal
uitvoeringen
2002
324

350

2003

389

200

2004

306

150

2005

300

Som:

1319

300
250

100
50
0
2002

2003

2004

2005

extramuros
180
160

20

Aantal
uitvoeringen
2002
118

20

2003

160

80

20

2004

129

60

20

2005

119

Som:
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Eenheid Jaar

E20: extra-muros

140
120
100

40
20
0
2002

2003

2004

2005

Verdeling extra-muros aanvragen:
Labo
AZ Maria Middelares
MCH
St-Jozefkliniek
Esculab
St-Vincentius
Lab-Partners BVBA
AZ St-Dimpna
Niet ingevuld

Plaats
Sint-Niklaas
Leuven
Izegem
Diest
Antwerpen
Boom
Geel

Aantal aanvragen
199
135
120
1
2
1
1
67
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Aanvragende diensten UZ Leuven 2002-2005:
verdeling aanvragende diensten
IG ALGEMENE INWENDIGE
KINDERGENEESKUNDE
IG ALLERGIE
IG REUMATOLOGIE
IG NEFROLOGIE
IG MAAG-DARMZIEKTEN
DERMATOLOGIE
IG HEMATOLOGIE
HK ORTHOPEDIE
IG CARDIOLOGIE
IG LEVER-GALBLAAS-PANCREAS
NEUROLOGIE
IG GERIATRIE
VERLOSKUNDE-GYNAECOLOGIE
Andere 17 diensten

Top 5 aanvragers UZ Leuven 2002-2005:
Kochuyt

Anne-Marie

IG ALLERGIE

69

Westhovens

Rene

IG REUMATOLOGIE

62

Knockaert

Daniel

IG ALGEMENE
INWENDIGE

48

Van Durme

Paul

IG ALLERGIE

43

Peetermans

Willy

IG ALGEMENE
INWENDIGE

28
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Addendum 5: Yersinia-serologie in Vlaanderen
Plaats
Centra Vlaanderen
Genk
Aalst
Bonheiden
Brugge
Dendermonde
Halle
Tienen
Turnhout
Merksem
Kortrijk
Antwerpen
Oudenaarde
Hasselt
Herentals
Zottegem
Roeselare
Sint-Truiden
Gent
Geel
Deinze
Eeklo
Andere centra
Ann D. (NL)
Axel J. (NL)
Michaël B. (NL)

Ziekenhuis

Serologie

Ziekenhuis
OostLimburg
O.L.Vrouwziekenhuis
Imelda Ziekenhuis
A.Z. St. Jan
Medisch Labo Medina
bvba
Reg. Ziekenhuis SintMaria
AZ Heilig Hart
AZ St.-Elisabeth
KBL-BML
Labo Van Poucke
ITG
AZ Oudenaarde
Salvatorziekenhuis
CMA
AZ St.-Elisabeth
Heilig-Hartziekenhuis
LKO-LMC
UZ
St.-Dimpna
St.-Vincentius
Heilig Hartkliniek

agglutinatietest (BioRad)

agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest
/
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)

Zeeland (Goes)
Breda
Nijmegen

immunoblot
/
immunoblot

complementfixatie (Medigal)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
agglutinatietest (BioRad)
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Bijlage 1: Algemene informatie Yersinia
•

Taxonomie en classificatie:

Er bestaan 11 Yersinia-species, behorende tot de enterobacteriaceae, waarvan drie species
pathogeen zijn voor de mens: Yersinia pestis, Yersinia enterocolitica en Yersinia
pseudotuberculosis (figuur 1).
Figuur 1. Verschillende Yersinia-species en hun pathogeen vermogen.

Y. enterocolitica en pseudotuberculosis worden verder onderverdeeld o.b.v. biochemische
reacties (biogroepen/biotypes) en o.b.v. oppervlakte-antigenen, voornamelijk het
somatisch O-antigeen (serogroepen/serotypes). Y. enterocolitica heeft ongeveer 60
serotypes en zes biotypes (1A, 1B, 2, 3, 4, 5). Bij Y. pseudotuberculosis gebeurt de
verdere onderverdeling in zes serotypes (I tot VI) en vier subtypes. De pathogeniciteit van
de kiem is afhankelijk van bio- en serogroep (tabel 1).
Tabel 1. Virulentie van Y. enterocolitica gecorreleerd met biogroep, serogroep, ecologie
en geografische spreiding.
Geassocieerde Biogroep Serogroep
Ecologische spreiding
infecties bij de
mens
Ja
1B
O:8, O:4, O:13a,13b, O:18, milieu, varkens (O:8), vooral in
O:20, O:21
VS (ook Japan, Europa en
Nederland)
2
O:9, O:5,27
varkens, Europa (O:9), VS
(O:5,27),
Japan
(O:5,27),
Zweden, Nederland
3
O:1,2,3, O:5,27
chinchilla (O:1,2,3), varkens
(O:5,27)
4
O:3
varkens, Europa, VS, Japan,
Zuid-Afrika,
Scandinavië,
Canada, Nederland
5
O:2,3
haas, Europa
Neen

1A

O:5, O:6,30, O:7,8, O:18, O:46, milieu,
varkens,
voedsel,
niet-typeerbaar
water, dierlijke en menselijke
feces, wereldwijd

1

De meest frequent geïsoleerde, pathogene Y. enterocolitica in Europa zijn: O:3 (biogroep
4) en O:9 (biogroep 2). In Amerika komt serogroep O:8 (biogroep 1b) het meeste voor
(met weliswaar een duidelijke verschuiving naar O:3 heden ten dage). Y.
pseudotuberculosis O-groep I omhelst 80% van de humane casussen.
•

Epidemiologie en transmissie:

Y. enterocolitica is wereldwijd verspreid, maar komt voornamelijk voor in Noord-Europa
(Scandinavië) en is eerder zeldzaam in Amerika. Het is geen belangrijke oorzaak van
diarree in de tropen en is zeer zeldzaam in moslimlanden.
Zoönotisch reservoir: knaagdieren, konijnen, varkens, schapen, runderen, paarden, honden
en katten. Vooral varkens zijn een belangrijke drager, in de mond en het gastro-intestinale
stelsel, van voor de mens pathogene Yersinia-soorten (de niet-varkens Yersinia zijn
meestal niet pathogeen).
Figuur 2. Transmissiewegen Y. enterocolitica.

feco-oraal,
nosocomiaal

Mens

Mens

Voornamelijk
onvoldoende
gekookt varkensvlees

Bloedtransfusie

Mens

Ongepasteuriseerde of besmette
melk

Dierenreservoirs:
knaagdieren, konijnen,
varkens, schapen, runderen,
paarden, honden en katten

Opname van fecaal
verontreinigd voedsel, water,
bodem…

De transmissiewegen zijn (figuur 2):
-

ingestie van gecontamineerd voedsel, melk of water. De bacterie groeit zeer goed op
4°C (vorming van 106 CFU/ml binnen de zeven dagen) en ontsnapt aan invriezen. In
België en Nederland is het de derde belangrijkste ‘foodborne agent’ na Campylobacter
en Salmonella.

2

-

feco-orale transmissie (vb. in gezinnen). De excretie van het micro-organisme in de
stoelgang kan tot weken aanhouden (gemiddeld 40 dagen). Chronisch dragerschap
werd nog niet beschreven.
- via bloedtransfusie (directe inoculatie). In de literatuur werden reeds 49 episoden
beschreven met een hoge mortaliteit.
Om een idee te krijgen van de incidentie van Yersiniose werd in 1967 een
surveillanceprogramma opgestart in België. Hierbij werden enkel de resultaten van de
stoelgangculturen betrokken en niet de serologische resultaten (figuur 3).
Figuur 3. Aantal menselijke isolaten van Yersinia enterocolitica in België (ongeveer 10
miljoen inwoners): 1967-1996.

De explosieve stijging in de jaren ’70 en ’80 werd verklaard door een betere isolatie van
de kiem en meer wetenschappelijke aandacht voor Yersiniose. Van 1986 tot 1996 trad er
een daling op van ongeveer 50% mogelijks door een gewijzigd dieet (minder rauwe
varkensproducten), maar vooral door preventiemaatregelen die werden genomen bij het
slachten van varkens. Van al de geïsoleerde kiemen was 79,4% van serogroep O:3, 11,1%
van serogroep O:9 en 9,5% niet–pathogeen. Vooral jonge kinderen waren gevoelig (66%
jonger dan vijf jaar in deze surveillance). Een tweede piek kwam voor bij jong
volwassenen.
Recente cijfers (aantal pathogene en niet-pathogene isolaten/jaar): 495 (1998), 690 (1999),
572 (2000), 450 (2001), 433 (2002), 504 (2003) en 494 (2004).
Cijfergegevens voor Amerika (FDA): 1/100000/jaar.
Yersiniose veroorzaakt door Y. pseudotuberculosis is eerder zeldzaam. De kiem is
wereldwijd verspreid, maar komt toch voornamelijk in Europa voor. Vooral kinderen
tussen vijf en veertien jaar worden getroffen. Zoönotisch reservoir: knaagdieren, herten,
konijnen, boerderijdieren en vogels (kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, fazanten en
kanaries). De overdracht gebeurt via besmet voedsel, melk of water en via feco-orale
transmissie. Er werden nog geen ‘food-borne’ infecties gemeld.
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•

Pathogenese (tabel 2):

Tabel 2. Virulentiefactoren Yersinia.

Plasmide
pYV

Product

Functie

pYV

aanpassing aan stijging
omgevingstemperatuur
aanhechten/invasie
resistentie voor fagocytose
onderdrukken TNFα

yad A
yad H
yad B

yad

Chromosonaal
inv locus
ail locus

invasine
ail

yst locus
hem
vip

yst
hem R
HMWP 1 & 2

aanhechten/invasie
aanhechten/invasie,
serumresistentie
enterotoxine
heme receptor
ijzer of siderofoor

De ingangspoort van Yersinia is de gastro-intestinale tractus. Er is slechts een kleine
infectieuze dosis vereist, namelijk 109 CFU/ml. Bij opname in het lichaam kan de bacterie
zich aanpassen aan de stijging van de omgevingstemperatuur (gemedieerd via een 64- tot
75-kb plasmide pYV). Vervolgens gaat de kiem zich vasthechten aan de brush-border van
de intestinale cellen, preferentieel de M-cellen van de platen van Peyer en de cellen van de
ileocaecale regio. De virulente stammen bezitten plasmide-gemedieerde en
chromosomaal-gecodeerde buitenste membraanproteïnen noodzakelijk voor adherentie en
invasie (tabel 2). De drie invasiegenen zijn: inv, ail en YadA. De pathogene species
synthetiseren en secreteren ook verschillende Yops (= Yersinia outer membrane proteins
met genen gelokaliseerd op een 70- tot 75-kb plasmide) die een belangrijke rol spelen in
de virulentie. Het yadA- en het ail- gen hebben ook een rol in de resistentie van de
bacterie voor serumcomplement. Y. enterocolitica produceert tevens een hitte-stabiel,
chromosomaal-gecodeerd enterotoxine (Yst). De rol van dit enterotoxine bij diarree is
zeer controversieel.
•

Kliniek:

De belangrijkste klinische manifestaties van Yersiniose zijn acute gastro-enteritis,
terminale ileïtis en mesenteriële adenitis (‘pseudo-appendiculair syndroom’).
De symptomatologie is sterk afhankelijk van de leeftijd van de gastheer, het serotype en
de onderliggende conditie van de gastheer. De incubatieperiode is afhankelijk van de
hoeveelheid geïngesteerde Yersinia (omgekeerd evenredige relatie). De tijdspan kan
variëren van één tot elf dagen (gemiddeld vier dagen). Kinderen worden frequenter
geïnfecteerd dan volwassenen. Tussen één en vier jaar: voornamelijk enterocolitis; oudere
kinderen en jong volwassenen: mesenteriële adenitis en terminale ileïtis. Yersiniose kan
ook gepaard gaan met een exsudatieve pharyngitis. Gastro-intestinale complicaties van
acute Yersiniose: suppuratieve appendicitis, diffuse ulceratieve ileïtis en colitis, perforatie,
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peritonitis, toxisch megacolon, necrose, cholangitis en trombose van de mesenteriële
venen. De metastatische complicaties staan beschreven in tabel 3.
Tabel 3. Spectrum Y. enterocolitica infecties.
Type infectie

Manifestaties

gastro-intestinaal

enterocolitis,
pseudo-appendiculair
syndroom,
mesenteriële lymfadenitis, terminale ileïtis

sepsis

/

metastatisch

abces nier, lever, milt, long

acute

huid: cellulitis, pyomyositis, pustula en bulleuze letsels
pneumonie, empyeem
meningitis
panophtalmitis
endocartistis, geïnfecteerde mycotische aneurisma
septische arthritis
osteomyelitis
infectie prothese, DVC
postinfectieuze sequelen

reactive arthritis
myocarditis
glomerulonefritis
erythema nodosum
Reiter’s syndroom

Sepsis is zeer zeldzaam, maar wel zeer ernstig (vaak fataal). Sepsis komt voornamelijk
voor bij immuungecompromitteerden, ouderen, kinderen jonger dan drie maanden en
patiënten met ijzeroverlading en gebruik van deferoxamine ( vb. chronische
leveraandoeningen, hemochromatose, bij multipele transfusies zoals vb. bij thalassemie)
(figuur 4). Het percentage patiënten dat gehospitaliseerd wordt voor een Yersinia-infectie
bedraagt: 0,5 - 24% (case fatality rate: 0 - 0,5%).
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Figuur 4: Risicofactoren voor het ontwikkelen van een ernstige Yersiniose.

Een infectie met Y. pseudotuberculosis is vaak veel ernstiger dan met Y. enterocolitica
(maar veel minder bestudeerd). Belangrijkste manifestatie bij de mens: mesenteriële
adenitis (‘appendicitis-like’ syndroom). Zelden is er diarree. De meeste isolaten komen uit
klieren verwijderd na een operatie voor ‘valse appendicitis’.
Zowel een Y. enterocolitica-, als een Y. pseudotuberculosis-infectie kunnen aanleiding
geven tot secundair immunologisch-gemedieerde sequelen: reactieve artritis, erythema
nodosum, Reiter’s syndroom (artritis, uretritis en conjunctivitis), glomerulonefritis en
myocarditis. Deze sequelen komen voornamelijk in Noord-Europa voor (O:3, biogroep 4)
(tabel 4). Op deze aandoeningen wordt in de CAT verder ingegaan.
Tabel 4. Correlatie tussen geografische spreiding, serogroep, biogroep en faagtype van Y.
enterocolitica and secundaire complicaties (artritis en erythema nodosum).
Geografische
spreiding
USA

Serogroep

Biogroep

Faagtype

O:8
O:3
O:3

1B
4
4

10a
9B
8

Secundaire
complicaties
Neen
Neen
Onbekend

Canada

O:3

4

9B

Neen

Europa

O:3
O:9

4
2

8

Ja
Ja

Japan

O:3

4

8

Zelden

Zuid-Afrika

O:3

4

9A

Neen

•

Diagnostiek acute infectie met Yersinia en secundaire sequelen:

Zie CAT en bijlage 2.
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•

Therapie:

Preventieve maatregelen: strikte regels voor slachten varkensvlees en bereiden voedsel,
handhygiënische maatregelen, controle bloeddonoren, enzovoort.
De waarde van anti-microbiële therapie bij acute, niet-gecompliceerde Yersiniose is niet
duidelijk (geen evidentie voor antibioticagebruik). Antibiotica zijn absoluut geïndiceerd
bij sepsis en immuungecompromitteerden met enteritis.
De beste keuze van antibioticum voor een Y. enterocolitica-infectie is niet duidelijk (tabel
5). Resistentie voor aminopenicillines en eerste generatie cefalosporines wordt
gemedieerd door twee beta-lactamases (A en B). De synthese van deze enzymes is
serotype- en biotype afhankelijk (ondermeer productie door serogroepen O:3 en O:9),
waardoor de gevoeligheidspatronen van de verschillende Yersinia-species sterk variëren.
De klinisch belangrijke stammen zijn meestal gevoelig voor β-lactam antibiotica (andere
dan aminopenicillines en eerste generatie cefalosporines), aminoglycosiden, tetracyclines,
chlooramfenicol, co-trimoxazole en fluoroquinolones (ciprofloxacine en ofloxacine).
Serotype O:8 is ampicilline gevoelig. Heel wat cefalosporines kunnen resistent zijn door
de productie van chromosomaal-gemedieerde penicillinases of cefalosporinases
(ondermeer reeds therapiefalen beschreven bij gebruik van ceftazidime,…).
Y. pseudotuberculosis is ampicilline gevoelig. Antibioticatherapie is niet vereist bij
mesenteriële adenitis, wel bij sepsis.
De behandeling van de secundaire sequelen wordt in de CAT besproken.
Tabel 5. Richtlijnen antibioticatherapie voor Yersiniose in UZ Gasthuisberg.
klinische manifestatie
enterocolitis
ernstige enterocolitis
sepsis

gerichte antibioticatherapie
geen
levofloxacine 1 x 250mg PO (kinderen: cotrimoxazole 8/40mg/kg PO)
levofloxacine 1 x 500mg PO/IV (kinderen:
co-trimoxazol 8/40mg/kg in 2 giften IV +
gentamicine IV)
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Bijlage 2: De diagnostiek van Yersinia
1. Coprocultuur
De aanvraag voor een coprocultuur houdt het systematisch opsporen in van Salmonella,
Campylobacter, Shigella en Yersinia in België (in Amerika wordt Yersinia niet systematisch
opgespoord omwille van de zeer lage incidentie).
Problemen bij het isoleren van Yersinia uit de stoelgang:
- minder goede groei van de kiem op 37°C (beter op kamertemperatuur)
- kleurloze kolonies op de MacConkey agar die pinpoint voorkomen na 24 uur incubatie
op 37°C. Hierdoor kan men ze vaak niet onderscheiden ten opzichte van de andere
snelgroeiende bacteriën van de gastro-intestinale flora (commensalen). Het gebruik
van een selectieve bodem voor isolatie van Yersinia is dan ook vereist.
- geen onderscheid tussen pathogene of niet-pathogene isolaten
In UZ Gasthuisberg wordt gebruik gemaakt van een CIN-agar als selectief medium voor
isolatie van Yersinia (CIN of cefsulodin-irgasin-novobiocin agar ontwikkeld door Schiemann
in 1979). Head et al (original 9) vergeleek de verschillende selectieve media voor isolatie van
Yersinia met elkaar en concludeerde dat de CIN-agar de beste resultaten gaf. De VYE agar
werd echter niet in deze studie geïncludeerd (VYE of virulent Yersinia enterocolitica agar
geformuleerd door Fukushima in 1987). Een belangrijk voordeel van de VYE agar is dat hij
een onderscheid maakt tussen pathogene Yersiniae (rode kolonies) en de meeste nietpathogene Yersiniae en andere Gramnegatieven (donkere kolonies door esculine hydrolyse).
De antibiotica in de CIN-agar inhiberen drastisch de normale flora, terwijl Yersinia-species
zeer typische kolonies geven met dieprode centra en een scherpe boord omgeven door een
translucente zone: ‘a bull’s eye’ (figuur 1).
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Figuur 1. Micro- en macroscopisch uitzicht op CIN-agar van Yersinia-species.

Veel Y. bercovieri en pseudotuberculosis worden geïnhibeerd op CIN. Met alle verdachte
kolonies gegroeid op CIN-agar (= de rood-gepigmenteerde kolonies door mannitolfermentatie) wordt verder gewerkt. In eerste instantie worden de reacties nagekeken op een
TSI (triple sugar iron). Een gele stomp met gele helling zonder gas (anaërobe fermentatie van
glucose en fermentatie van sucrose) vormt een ‘Yersinia’-aspect (figuur 2).
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Figuur 2: Identificatie fecale pathogenen op TSI.
IDENTIFICATIE FAECALE PATHOGENEN OP TSI
Salmonella-like:
-rode helling
-zwarte stomp
-met of zonder gas

Shigella-like:
- rode helling
- gele stomp
geen gas

Uitzonderingen:
- S. Typhi H2S zwak - geen gas
- S. Paratyhi A: meestal H2S neg.

Biochemische reacties:
volgende reeks:
Kligler
zie hierboven
M
0
I
V
U
0
citraat
0
acetaat
0
lysine
0
ONPG
0 uitz.:
S. dysenteriae 1
S. sonnei (a, g)
S. boydii (sommige serotypes)
Serotype: S. flexneri polyvalent 1-6;X,Y
S. boydii polyvalent 1,2,3
S. sonnei phase 1§2
S. dysenteriae polyvalent 1-10

Biochemische reacties:
Salmonella
Citrobacter freundii
Proteus spp

lysine
+
0
0

ONPG
0
+
0

urease
0
0
+

Serotypering:
polyvalent O (A-G)
O: 9 (D)
O:4 (B)
enz…
Speciale administratie:
- Salmonella register invullen
- individuele fiche
- info vragen voor niet-faecale isolaties
- alle stammen bewaren (uitgezonderd S. Typhimurium
uit stoelgang) op TSI en éénmaal per maand
versturen naar het WIV

Bijkomende tests:
mannitol: positief:
negatief:
S. flexneri 6:
biovar
boydii 88
Manchester
Newcastle

Yersinia-like:
- gele helling
- gele stomp
- geen gas(zeer zeldzame uitzonderingen
opgelet indien typische kolonies op CIN)
Biochemische reacties:
- snelle urease pos
- overenting op CIN:
typische rode kolonies
agglutinatie (type 3 en 9)
stammen niet serotype 3 en 9:
doorsturen naar Prof. Wauters UCL
Registratie:
info vragen, registreren voor nationale
surveillantie

S. flexneri, S. boydii, S. sonnei
S. dysenteriae
S. sonnei:
gas
glucose
0
+
+

mannitol
+
+
0

mannitol
rhamnose
xylose
ONPG

biovar a
+
+ <3d.
0
+

biovar d
+
+
+
0

biovar g
+
+ >3d.
0
+

Registratie: cfr. Salmonella + info vragen

Van elk ‘Yersinia’-aspect wordt dan vervolgens een snelle urease test ingezet en bij
positiviteit zal de identiteit van de kiem (en zijn pathogeniciteit) aan de hand van
biochemische reacties verder worden bepaald (figuur 3). Niet-pathogene isolaten van Y.
enterocolitica fermenteren snel salicine (35°C), hydrolyseren esculine (25°C) en zijn
pyrazinamidase positief (dit in tegenstelling tot de pathogene varianten).
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Figuur 3: Identificatie van Yersinia enterocolitica en Y. enterocolitica-like stammen.
biotype 4
(serotype 3)

Y. enterocolitica
biotype 2
biotype 1
(serotype 9)

Y. frederiksenii

Y. intermedia

Y. mollaretii Y. bercovieri

TSI

Y. aspect
geel/geel
geen gas

Y. aspect
geel/geel
geen gas

Y. aspect
geel/geel
geen gas

Y. aspect
geel/geel
geen gas

Y. aspect
geel/geel
geen gas

Y. aspect
geel/geel
geen gas

Y. aspect
geel/geel
geen gas

KIA

Sh. aspect
rood/geel
geen of spoor
gas

Sh. aspect
rood/geel

Sh. aspect
rood/geel

Sh. aspect
rood/geel

Sh. aspect
rood/geel

Sh. aspect
rood/geel

Sh. aspect
rood/geel

M
2
M
3
M
3
I
U

0/+
+/+
+
0
+

+
++
+++
+
+

++
+++
+++
+++
+

++
+++
+++
+++
+

++
+++
+++
+++
+

+(25°C)

+(25°C)

0
+

0
+

lactose 10%
xylose
ONPG
galaesculine
agglutinatie

0
0
+
0
O:3

+
+
+
0
O:9

+
+
+
+
/

+
+
+
+
/

+
+
+
+
/

+
+
+(laat)
/

+
+
+(laat)
/

0
0
0
0

+
0
0
+/0

0
+
0
+

0
0
0
0

0
0
0
0

1

rhamnose
raffinose
melibiose
citraat
1= na overnacht; 2= na 2 nachten; 3= na 3 nachten

Talrijke media zijn op de markt om een onderscheid te maken tussen de virulente en de
avirulente stammen van Yersinia (vb. CIN-agar met esculine, Congo-red agar). Congoroodpositieve stammen dragen plasmiden tussen de 40-50 megadaltons en zijn positief in
verschillende virulentietesten van Y. enterocolitica (autoagglutinatie, verminderde groei op
magnesium oxalaat agar, resistentie tegenover het bactericied effect van serum en inductie
van een lethaal effect bij ijzeroverladen muizen). Deze specifieke media worden niet gebruikt
in UZ Gasthuisberg.
Men moet voorzichtig zijn om een isolaat bij een enteritis als avirulent te bestempelen. In de
literatuur werd reeds aangehaald dat ook normaal niet-pathogene Yersinia (Y. kristensenii, Y.
intermedia en Y. frederiksenii of isolaten behorend tot de biogroep 1A van Y. enterocolitica)
als oorzaak van enteritis kunnen aantreden. De isolatie van een Yersinia-stam uit de stoelgang
van een symptomatische patiënt en de afwezigheid van een andere mogelijke pathogeen, kan
dan ook klinische betekenis aan dergelijke stammen geven. Bij de interpretatie van de labogegevens moet men rekening houden met het aantal geïsoleerde kiemen, het aantal keren dat
dezelfde kiem wordt gekweekt of eventueel met een epidemiologisch duidelijk profiel
(voorkomen Yersinia bij andere gezinsleden, isolatie uit een bron,…). Indien het organisme
wordt gekweekt uit een normaal steriele site is het organisme pathogeen (zelfs indien het niet
tot een typische serogroep behoort). Bij een biochemisch patroon dat overeenstemt met Y.
enterocolitica wordt de diagnose best serologisch bevestigd (door middel van agglutinatiesera
voor serogroep O:3 en O:9, de enige pathogene serotypes in België). Y. bercovieri, Y.
mollaretii, Y. ruckeri en Y. rohdei zijn zeer zeldzaam en hebben geen pathologische betekenis.
Het zijn saprofieten die in grond en water leven, en soms via voedsel in de darm terecht
komen.
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Opmerking:
Het nut van koude aanrijking (bewaren in zout op 4°C voor het uitplaten op dag 10 en 21) bij
het kweken van Yersinia is niet duidelijk. Koude aanrijking verbetert duidelijk de groei van
niet-pathogene varianten, voornamelijk biogroep 1A (maar is niet vereist voor de pathogenen
O:3, O:8 en O:9). De pathogene kiemen zijn in grote getale aanwezig in de stoelgang tijdens
de acute fase van de infectie en kunnen gemakkelijk geïsoleerd worden bij direct uitplaten.
Voor deze laatste serogroepen kan koude aanrijking wel van nut zijn voor het opsporen van
asymptomatische dragers en het isoleren van de kiemen bij patiënten herstellende van een
gastro-enteritis. Het routinematig gebruik van koude aanrijking wordt niet aanbevolen
(original 7).
2. Classificatie- of diagnostische criteria voor de postinfectieuze immunologische
sequelen
•

Wat is reactieve artritis?:

Reactieve artritis (ReA) is een inflammatoire gewrichtsaantasting na een infectie (gastrointestinaal of urethraal). De aandoening wordt meestal veroorzaakt door Salmonella,
Shigella, Yersinia, Campylobacter en Chlamydia trachomatis. De incidentie van ReA na
een voorafgaande Yersinia-infectie bedraagt 2-33% (cijfergegevens Amerika (FDA): 23%). 75% van de patiënten met ReA is HLA B27 positief (Kaukasisch type zonder ReA:
7-14% HLA B27 positief). Het komt voornamelijk voor tussen de 20 en 40 jaar (evenveel
bij vrouwen als bij mannen).
ReA behoort tot de familie der spondyloarthropathieën (SpA). Andere vertegenwoordigers
van deze familie zijn: Reiter’s syndroom, ankyloserende spondylitis, juveniele onset
ankyloserende spondylitis, ongedifferentieerde spondyloarthropathie, artritis door
psoriasis en artritis door Crohn en Colitis Ulcerosa (inflammatoire darmaandoeningen).
Een ongedifferentieerde spondyloarthropathie voldoet aan de criteria van de SpA (volgens
ESSG), maar behoort niet tot één van de categorieën hierboven vermeld. In deze groep
zitten vaak toch nog ReA-patiënten (met als oorzaak Yersinia) vervat. Het betreft
personen waarbij de voorafgaande, enterische infectie met weinig symptomen of
asymptomatisch verliep.
•

Pathogenese reactieve artritis:

Het precieze mechanisme van ReA is nog altijd niet volledig opgeklaard. Verschillende
mogelijkheden werden reeds gepostuleerd om het ontstaan van een artritis na een
enterische infectie te kunnen verklaren (reviews 6).
- het artritogeen bacterieel antigeen (ondermeer een 19-kDa urease β-subunit,
noodzakelijk voor de virulentie bij een orale infectie) bindt aan een deel van het HLA
B27-molecule gelokaliseerd op het oppervlak van een antigeen-presenterende cel (vb.
macrofagen). Hierop volgt een respons door CD8-positieve T-cellen. Er zijn
vermoedelijk nog andere artritogene factoren die een rol spelen (lipopolysachariden,
YadA,…).
- ‘molecular mimicry’: identieke eigenschappen tussen een kleine peptidesequentie van
het HLA B27-molecule en het initiërend micro-organisme.
ReA wordt echter ook gezien bij HLA B27-negatieve personen (strookt niet met de twee
vooropgestelde hypothesen). Vermoedelijk spelen dus ook andere pathogenetische
mechanismen een rol. Duidelijk is dat er een welomschreven rol is weggelegd voor de
humorale immuniteit (via antigenen verworven via passage doorheen de gastro-intestinale
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mucosa). Bij een postdysenterie-ReA is het IgA immers gestegen (intestinale plasmacellen
produceren secretoir IgA voor lokale protectie van het gastro-intestinale stelsel).
Belangrijk is ook dat er een bindingsplaats voor YadA is op het collageen (type I en II),
wat vermoedelijk ook een rol speelt in de pathogenese.
•

Classificatie- of diagnostische criteria:

Er bestaat geen algemeen aanvaarde set van criteria voor de classificatie of diagnose van
ReA, noch één duidelijke diagnostische test. Verschillende schema’s werden reeds in de
literatuur naar voor geschoven. De belangrijkste staan in deze CAT vermeld.
¾ Voorstel besproken in UpToDate (reviews 20):
-

synovitis na infectie met Chlamydia, Yersinia, Salmonella, Shigella of
Campylobacter
interval tussen symptomen infectie en artritis moet kleiner zijn dan of gelijk aan
zes weken
voorafgaande dysenterie leidt tot enterische artritis
voorafgaande urethritis leidt tot Chlamydia-ReA
acute of chronische presentatie (grens: 6-12 maanden)
asymmetrische oligoartritis, voornamelijk van de onderste ledematen
de diagnostische accuraatheid neemt toe indien serologisch of bacteriologisch
resultaat dat duidt op infectie of aantonen van HLA B27
kans op ReA daalt indien geen criteria voor SpA aanwezig zijn

¾ Voorstel Kobayashi and Kida (letter 8):
Classificatiecriteria:
Major criteria:
- asymmetrische artritis (mono- of oligo-) van de onderste ledematen
- symptomatische infectie (enteritis) drie dagen tot zes weken voor artritis
Minor criteria:
- evidentie van een trigger: positieve coprocultuur
- evidentie van persisterende synoviale infectie: positieve immunohistologie
Additionele classificatie:
- enterische ReA
- acuut (≤ zes maanden) en chronisch (≥ zes maanden)
Exclusiecriteria (andere reumatische aandoeningen uitsluiten):
- minimum aan uit te voeren testen: analyse synoviaal vocht (microscopie, cultuur
en analyse kristallen), serologie (RF, ANA, anti-Borrelia en anti-streptokokken
antistoffen) en radiologie (chondrocalcinosis? vernauwen gewrichtsspleet?)
Definities:
- ReA: aanwezigheid major criteria en een relevant minor criterium
- mogelijks ReA: aanwezigheid major criteria, maar geen minor criteria of eerste
major criterium en één of meerdere minor criteria
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Labo-testen aan te vragen door reumatoloog:
Bij voorafgaandelijke, symptomatische gastro-intestinale infectie:
- verplicht: coprocultuur en Yersinia-serologie
- facultatief: HLA B27?
Bij geen voorafgaandelijke, symptomatische infectie:
- Yersinia serologie, geen stoelgangculturen
- facultatief: HLA B27?
¾ Voorstel Fendler et al. (original 46):
Voor de diagnose van ReA moet één van de volgende criteria voldaan zijn:
-

positieve coprocultuur
antistoftiters ELISA > 3 SD boven normale controlepopulatie voor IgG en IgA of
IgM
antistoftiters ELISA > 2 SD boven normale controlepopulatie voor IgG en IgA of
IgM en symptomen van enteritis

Voor de diagnose van mogelijks ReA:
-

antistoftiters ELISA > 2 SD boven normale controlepopulatie voor IgG en IgA of
IgM
agglutinatie > 1/320 (normaal < 1/160)

Een voorwaarde om deze criteria te kunnen toepassen is de aanwezigheid van een
asymmetrische artritis van de onderste ledematen.
Tevens zijn er geen algemeen aanvaarde criteria voor de diagnose van een SpA. De
diagnose wordt gesteld op basis van klinische bevindingen, fysische informatie,
laboratoriumuitslagen en beeldvorming. Ook hier werden door enkele groeperingen
voorstellen geformuleerd.
¾ ESSG-criteria (European Spondyloarthropathy Study Group) (original 40):
Minimum één van de twee volgende criteria moet aanwezig zijn:
- inflammatoire spinale pijn. Inflammatie is aanwezig wanneer vier van de vijf
criteria zijn voldaan: rugpijn bij een persoon jonger dan 40 jaar, een insidieus
begin, problemen gedurende minimaal drie maanden, associatie met
ochtendstijfheid en pijn die verbetert met oefening.
- asymmetrische synovitis voornamelijk van de onderste ledematen. Synovitis
betekent hier: weke delen zwelling, warmte, effusie, reductie in de actieve en
passieve range en voornamelijk klachten na een periode van rust.
Wanneer één van de twee criteria aanwezig is, worden volgende criteria nagekeken:
- zijn er nog familieleden aangetast?
- psoriasis?
- inflammatoire darmaandoening (Crohn-CU)?
- urethritis, cervicitis of acute diarree minder dan één maand voor ontwikkelen
gewrichtsklachten?
- pijn zitknobbel? pijn alternerend tussen de zitknobbels?
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- enthesopathie?
- sacro-iliitis?
In de ESSG-criteria zijn geen bloedtesten (m.i.v. HLA B27) inbegrepen, enkel een RX
van de sacro-iliacale gewrichten. De ESSG-criteria zijn immers niet ontworpen omwille
van diagnostische redenen, maar voor classificatiedoeleinden.
¾ Amor-criteria (criteria van de French Society of Rheumatology) (original 40):
-

lumbale of dorsale pijn ’s nachts of ochtendstijfheid = 1
asymmetrische oligo-artritis = 2
pijn zitknobbel = 1 (alternerend pijn rechts en links = 2)
‘sausage-like’ teen of vinger = 2
hielpijn = 2
iritis = 2
niet-gonokokken urethritis of cervicitis minder dan één maand voor het
ontwikkelen van de gewrichtsklachten = 1
- diarree minder dan één maand voor het ontwikkelen van de gewrichtsklachten = 1
- psoriasis/balanitis/inflammatoire darmaandoening = 2
- sacro-iliacale aantasting op RX = 3
- HLA B27 positief of familiale ankyloserende spondylitis of Reiter of uveïtis of
psoriasis of chronische enterocolopathie = 2
- verbetering binnen de 48 uur bij inname NSAID of relaps van de pijn binnen de 48
uur bij stop NSAID = 2
Volgens de Amor-criteria leidt een persoon aan een SpA als hij minimum zes punten
scoort.
3. Serologie
•

Beschikbare serologische methodiek:

De belangrijkste vertegenwoordigers om antistoffen tegen Yersinia-species op te sporen
zijn: agglutinatietesten, enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) en immunoblots.
Tevens kan Yersinia-antigeen worden aangetoond in het gastro-intestinale stelsel of in het
gewricht met behulp van immuunfluorescentie. Minder frequent gebruikte methoden:
complementbinding en radio-immunoassay.
Welke testen zijn commercieel beschikbaar?
1. agglutinatietesten: Bio-Rad
2. ELISA: Viramed Labor Diagnostika (IgA-IgG), Mikrogen (recomWell Yersinia IgAIgM-IgG, recomLine Yersinia IgA(IgM)-IgG), Dako (Yersinia enterocolitica O:3)
3. Immunoblotting: Mikrogen (recomBlot Yersinia IgM/IgA-IgG), Autoimmun
Diagnostika GMBH (IgA-IgG)
Werkwijzen verschillende serologische testen (het meest gebruikt in de medische
literatuur):
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1.

Agglutinatietesten:
Bereiding antigenen voor agglutinatie:
De Yersinia-stammen worden geënt op TSA met 5% schapenbloed en gedurende 24 uur geïncubeerd op
25°C. Antigeensuspensies worden daarna bereid door verschillende kolonies op te lossen in een steriele
fysiologische zoutoplossing tot 5 McFarland (1,5 x 109 cellen/ml).
Agglutinatieprocedure:
De procedure wordt uitgevoerd volgens de methode van Winblad (aangepast aan een microtiter
techniek) (original 2). 0,05 ml serum wordt serieel tweevoudig verdund in 0,05 ml fysiologische
zoutoplossing tot een verdunning van 1/512 (1/2048 voor een gekende Yersiniose) in een
microdilutiemethode. Daaraan wordt telkens één druppel (0,05 ml) van de antigeensuspensie
toegevoegd. De ‘U’-platen worden vervolgens gecentrifugeerd tegen 700 rpm gedurende 10 minuten
(voorafgaande incubatie op 37°C gaf geen verschil in een studie van Bottone et al. (guidelines 1)). De
eindpunten zijn de hoogste serumdiluties die agglutinatie geven (positief: cirkel met diffuse,
onregelmatige randen in de U-vormige cupjes; af te lezen met het blote oog).

2.

ELISA’s:
Bereiding antigenen voor ELISA zoals beschreven door Granfors et al.:
Groei van Yersinia-stammen gekweekt gedurende 48 uur op 20°C, wordt opgelost in een zoutoplossing.
De antigenen worden bereid volgens de methode van Winblad et al. (original 2). Daarna worden de
bacteriën gecentrifugeerd en tweemaal gewassen met een zoutoplossing. Deze procedure geldt voor de
‘whole bacterium’ ELISA. Voor de ELISA met LPS als antigenen ligt de procedure iets ingewikkelder.
De werkwijze staat zeer uitvoerig beschreven in original 8.
Procedure ELISA zoals beschreven door Granfors et al.:
De testen worden uitgevoerd in polystyreen microcuvetten. De cuvetten worden geïncubeerd met 200µl
Yersinia-antigeenoplossing (0,3 mg bacteriën per ml van een 0,1M natrium-fosfaat buffer pH 7,5 (=
PBS)). Incubatie overnacht op 37°C. Wassen met 400µl PBS. Toevoegen 200µl van 5% normaal
schapenserum in PBS (= NSS-PBS). Twee uur incubatie op 37°C en opnieuw wassen met PBS, waarna
de test kan bewaard worden op 4°C. De te testen sera worden verdund in NSS-PBS (1/500 voor IgG en
1/256 voor IgM en IgA). 150µl van deze verdunningen incuberen gedurende twee uur op 37°C. De
cuvetten driemaal wassen met fysiologisch zout met 0,05% Tween-20. Toevoegen 150µl konijnen antihumaan γ (verdund 1/4000 in NSS-PBS), -µ of –α (verdund 1/1000 in NSS-PBS) antiserum. 18 uur
incubatie op kamertemperatuur, waarna opnieuw driemaal wassen (zoals hierboven beschreven).
Toevoegen 150µl zwijnen anti-konijnen IgG alkalisch fosfatase conjugaat, verdund 1/200 in NSS-PBS.
Na 5 uur op 37°C, opnieuw wassen. 150µl verse substraatoplossing (= 200 mg p-nitro-phenylfosfaat in
100 ml glycine-MgCl2 buffer pH 10) toevoegen en opnieuw incuberen gedurende 30 minuten op 37°C.
De reactie dient te worden gestopt met 250µl 1N NaOH. De optische absorbantie kan dan worden
afgelezen met een fotometer op een golflengte van 405 nm.

3.

Immunoblots:
Met immunoblot kan men specifieke IgA en IgG antistoffen tegen gezuiverde plasmidengecodeerde,
virulentiegeassocieerde ‘Yersinia outer membrane proteins’ (Yops) aantonen. De volgende antigenen
worden geblot op een nitrocellulose filter: 25 kDA = YopE, 36 kDa = YopD, 38 kDa = V-antigeen, 46
kDa = YopH en 58 kD = YopM. De sera worden 1/100 verdund in een fosfaatgebufferde zout-Tween
(150 mM NaCl, 20 mM Na2HPO4 (pH 7,0) en 0,5% Tween-20). Deze suspensie wordt overnacht
geïncubeerd op 22°C met de nitrocellulose-strip. De gevormde IgG- en IgA-complexen zijn visueel
afleesbaar volgens de methode van Blake et al. (original 12).

4.

Immuunfluorescentie:
Indirecte immuunfluorescentie wordt uitgevoerd op lymfeklieren, biopten, pus, enterisch materiaal,…
om Yersinia-bacillen aan te tonen. Hierbij maakt men gebruik van serotype-specifieke konijnenantisera
(vb. tegen serotypes O:3, O:8, O:9,…) en van monospecifieke antisera tegen YadA en YopH.
Konijnenantisera, in verdunningen van 1/120 tot 1/900, worden toegevoegd aan het te testen materiaal,
gevolgd door het bijvoegen van FITC-geconjugeerd paardenantiserum voor konijnen IgG. Indien de
preparaten positief zijn ziet men een duidelijke, scherpe fluorescentie van de celwand. De reactie is
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serotype-specifiek boven een verdunning van 1/240. Bij lagere verdunningen worden lichte
kruisreacties gezien tussen de verschillende serotypes.

•

Huidige methode UZ Gasthuisberg:

In UZ Gasthuisberg wordt momenteel een agglutinatietest als serologische methode
gehanteerd. De belangrijkste gegevens omtrent deze test staan vermeld in SOP 113 (tabel
1, 2 en 3) van het kwaliteitshandboek (bijlage 3). De indicatie voor het aanvragen van
deze test (geformuleerd door het laboratorium) is het vermoeden van laattijdige
complicaties (artritis of erythema nodosum) bij een doorgemaakte Yersinia-infectie. Voor
de agglutinatietest zijn volgende reagentia vereist: Yersinia-stammen (Y.
pseudotuberculosis T:1 en Y. enterocolitica serotype O:3 en O:9) en sera voor de controle
van de zelfgemaakte antigenen (antiserum Y. pseudotuberculosis T:1, antiserum Y.
enterocolitica O:3 en O:9). De Yersinia-stammen, die worden gebruikt voor de aanmaak
van de antigenen, worden wekelijks overgeënt op TSA (de moederstammen worden op –
80°C bewaard). De antigenen blijven houdbaar tot drie maanden na het aanmaken indien
bewaard op 2 - 8°C. De controlesera, gebruikt in de test, worden geleverd door de firma
Biorad (63505) in drie vials van elk 1ml. De sera zijn houdbaar tot vervaldatum op 2 8°C. De kwaliteitscontrole (met de controlesera) wordt enkel uitgevoerd bij aanmaak van
nieuwe antigenen en de validatiecriteria zijn gelijk aan (+/- één dilutie) de door de
producent opgegeven waarden op de respectievelijke controlesera (titer 1/400). De
procedures van het aanmaken van de antigenen, de controle van de zelfgemaakte
antigenen en de titerbepaling op patiëntenserum staan beschreven in bijlage 4 (SOP-113
bijlage 6). Bij de titerbepaling op het patiëntenserum zijn de eindverdunningen: 1/100,
1/200, 1/400 en 1/800. Deze verdunningsreeksen worden gedurende twee dagen in de
broedkamer (+/- 36°C) geplaatst. Voor het aflezen wordt eventjes lichtjes tegen de buisjes
getikt. De ‘troebel’ wordt daarna geïnterpreteerd tegen het licht in. Bij een egale troebel is
de test negatief; bij een lichte korreling is de test positief. De verdunning van de laatste
buis met korreling = de titer van de Yersinia-antistoffen en wordt gerapporteerd.
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