
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Ankylosing spondylitis: Assessment and analysis of long-term outcome

Antunes da Cunha Oliveira Ramiro, M.S.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Antunes da Cunha Oliveira Ramiro, M. S. (2015). Ankylosing spondylitis: Assessment and
analysis of long-term outcome. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/ankylosing-spondylitis-assessment-and-analysis-of-longterm-outcome(aa0637e5-7072-45d3-91fc-bdd7ef047a96).html


Samenvatting en conclusies 12



164 Chapter 12

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Axiale spondyloartritis (axSpA) is een chronische reumatische ziekte, die gekenmerkt wordt 
door ontstekingen van de gewrichten die het bekken verbinden met de wervelkolom en/of 
ontstekingen van de gewrichten van de wervelkolom zelf. AxSpA presenteert zich meestal 
met rugpijn, die vaak ’s nachts optreedt. De rugpijn verbetert met bewegen, maar niet met 
rust, en is geassocieerd met stijfheid. Daarnaast komen andere symptomen voor, zoals 
gewrichtsontstekingen (die gepaard gaan met pijn en/of zwelling), oogontstekingen (uveïtis 
genoemd) en ontstekingen in de darmen (die gepaard gaan met diarree en geassocieerd 
zijn met een inflammatoire darmaandoening die bekend staat als de ziekte van Crohn).

AxSpA is een breed concept dat enerzijds bestaat uit niet-radiografische axSpA, waarbij 
patiënten de karakteristieke klachten hebben zoals hierboven beschreven maar zonder 
radiografische sacroiliitis (schade aan de gewrichten van het bekken die zichtbaar is op 
röntgenfoto’s), en anderzijds uit radiografische axSpA, waarbij patiënten radiografische 
sacroiliitis hebben en dat ook wel bekend staat als Ankyloserende Spondylitis (AS) of de 
ziekte van Bechterew. Alhoewel we nog geen studies hebben met een lange follow-up duur, 
weten we dat een belangrijk deel van de patiënten met niet-radiografische axSpA uiteindelijk 
AS zullen ontwikkelen.

De afgelopen jaren is de manier waarop we patiënten met axSpa evalueren, ook wel 
‘outcome assessment’ genoemd, enorm verbeterd. De Assessment of SpondyloArthritis 
international Society (ASAS), een internationale groep van experts op het gebied van 
SpA, heeft gedefinieerd welke uitkomstmaten geëvalueerd zouden moeten worden bij 
patiënten met axSpA/AS. Dit heeft mede de vooruitgang bepaald die er geboekt is op het 
gebied van axSpA gedurende de laatste jaren. Het standaardiseren van de te evalueren 
uitkomstmaten is namelijk onmisbaar in het beter begrijpen van de gevolgen van een 
chronische ziekte. Ziekteactiviteit (de mate van ontsteking en klachten ten gevolge van de 
ziekte), beweeglijkheid van de wervelkolom en radiografische schade (schade aan botten 
en/of gewrichten zichtbaar op röntgenfoto’s, bijvoorbeeld in de wervelkolom) zijn belangrijke 
uitkomstmaten bij axSpA.

De structurele schade die te zien is op röntgenfoto’s van de wervelkolom bij AS wordt 
met name veroorzaakt door botnieuwvorming, de zogenaamde syndesmofyten. Dit is 
botvorming in de hoek van een wervel, waardoor een overbrugging kan ontstaan tussen 
twee opeenvolgende wervels. Er zijn scores voor het beoordelen van radiografische schade 
van de wervelkolom (gestandaardiseerde manieren om bot- of gewrichtsschade op een 
röntgenfoto te beoordelen) ontwikkeld en getest, wat ons in staat stelt om op een betrouwbare 
manier botnieuwvorming te meten. Aan het begin van de studies die zijn gedaan in het kader 
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van dit proefschrift, was al bekend dat de aanwezigheid van syndesmofyten de belangrijkste 
voorspeller is van toekomstige radiografische progressie, of in andere woorden: de 
aanwezigheid van botnieuwvormingen leidt tot verdere botnieuwvorming. De verbanden 
tussen verschillende uitkomstmaten waren ook onderzocht, en uit dit onderzoek bleek dat 
ontstekingswaarden die we kunnen meten in het bloed, zoals ‘C-reactive protein’ (CRP) 
en bezinking (BSE), tot op bepaalde hoogte ook bijdragen aan radiografische progressie. 
Opvallend is echter dat ziekteactiviteit gemeten met behulp van de Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), een volledig door patiënten gerapporteerde 
index (een vragenlijst die ingevuld wordt door een patiënt, waarbij de antwoorden samen 
een score vormen, die de ernst van de klachten weerspiegelt), niet gerelateerd bleek te zijn 
aan radiografische progressie (oftewel botnieuwvorming). Hierdoor werd het verband tussen 
ziekteactiviteit en radiografische progressie in twijfel getrokken. ‘Biologicals’ zijn relatief 
nieuwe medicijnen, die zeer effectief zijn in het onderdrukken van zowel de klachten van 
AS, als ook de ontstekingswaarden (CRP en BSE). Deze middelen vertraagden echter niet 
de radiografische progressie, waardoor het verband tussen ontsteking en botnieuwvorming 
ook in twijfel werd getrokken. Andere studies hebben eerder laten zien dat het mannelijk 
geslacht en roken beiden zijn geassocieerd met radiografische progressie. Radiografische 
schade op zijn beurt, bleek geassocieerd te zijn met een verminderde beweeglijkheid van 
de wervelkolom. 

Er waren verschillende oorzaken waardoor er geen duidelijk beeld ontstond wat de 
belangrijkste factoren zijn die radiografische progressie bepalen: 1) het meten van 
ziekteactiviteit was niet optimaal; 2) studies waren te kort; en 3) data-analyse was suboptimaal.

1. Het meten van ziekteactiviteit.

Recent werd het meten van ziekteactiviteit verbeterd door het introduceren van de AS 
Disease Activity Score (ASDAS), waarin nu door patiënten gerapporteerde uitkomsten en 
ontstekingswaarden in het bloed (CRP of BSE) worden gecombineerd. Het is bewezen dat 
de ASDAS als meetinstrument voor ziekteactiviteit beter presteert dan de BASDAI (een 
alleen door patiënten gerapporteerde uitkomstmaat).

2. Lange termijn data: de ‘Outcome in Ankylosing Spondylitis International Study 

(OASIS)’.

OASIS is tegenwoordig waarschijnlijk het cohort van patiënten met AS met de langste 
follow-up volgens een vooraf gedefinieerd protocol. Het is een cohort van patiënten met 
AS, dat gestart werd in 1996 met toentertijd 217 patiënten uit Nederland, België en Frankrijk. 
Patiënten werden 12 jaar lang zorgvuldig gevolgd. In de eerste 6 jaar van de follow-up werden 
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de evaluaties minstens eens per jaar gedaan en daarna elke twee jaar. Deze evaluaties 
bestonden uit vragenlijsten, klinisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, laboratoriumtesten, 
en röntgenfoto’s van het bekken en de nek- en lendenwervels (elke twee jaar). Omdat het 
grootste deel van de patiënten uit OASIS nooit is behandeld met ‘biologicals’, en vanwege de 
lange, gestandaardiseerde follow-up duur, biedt dit cohort een unieke mogelijkheid om het 
natuurlijk beloop van AS en de gevolgen op de lange termijn van deze ziekte te onderzoeken.

3. Longitudinale data-analyse.

OASIS biedt ons de mogelijkheid om longitudinale analyses te doen, die tot nu toe nauwelijks 
waren gedaan in studies naar AS. Longitudinale analyse is een techniek voor het analyseren 
van data, waarbij alle data die verzameld is over een lange tijd wordt gebruikt. Dit maakt 
deze analyses zeer krachtig, omdat data op een efficiënte manier wordt gebruikt. Deze 
analyse heeft ook de belangrijke eigenschap dat er wordt gecorrigeerd voor de zogenaamde 
‘within-subject correlation’ (namelijk dat uitkomstmaten van patiënten op één punt in de tijd 
gecorreleerd zijn met dezelfde uitkomstmaat van dezelfde patiënt op een ander punt in 
de tijd), hetgeen essentieel is bij het analyseren van data van longitudinale studies en bij 
het gebruiken van data van verschillende observaties in dezelfde patiënt. Longitudinale 
analyse geeft ons de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een 
effect over de tijd, en om inzicht te krijgen in longitudinale verbanden tussen verschillende 
parameters. Daarnaast kunnen we in dit soort analyses tot op een bepaalde hoogte een 
tijdsgerelateerd effect zien, waardoor we dus kunnen kijken naar een oorzakelijk verband 
(een bepaald kenmerk leidt tot een gevolg op een later tijdstip). Om al deze redenen zijn 
longitudinale analyses zeer behulpzaam in het onderzoek naar complexe verbanden tussen 
ziekteactiviteit, beweeglijkheid van de wervelkolom, radiografische progressie en andere 
determinanten.

Samengevat, was er aan het begin van de analytische studies die zijn gedaan in het 
kader van dit proefschrift de noodzaak om lange termijn gevolgen van AS en longitudinale 
verbanden tussen verschillende parameters te bestuderen, waarvoor een passende setting 
beschikbaar was (namelijk het 12-jaars OASIS-cohort) waarin we de geschikte analyses 
konden uitvoeren.

Dit proefschrift
De studies die zijn beschreven in dit proefschrift hebben betrekking op de evaluatie van 
AS en de uitkomsten op lange termijn van deze ziekte. In meer detail werden de volgende 
onderwerpen onderzocht: Ten eerste werden verschillende aspecten van het meten van 
uitkomsten bij AS besproken en verbeterd, in het bijzonder met betrekking tot ziekteactiviteit, 
beweeglijkheid van de wervelkolom en radiografische schade. Ten tweede werd het beloop 
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van radiografische schade over de tijd geanalyseerd en werd een beter inzicht verkregen 
in het proces van syndesmofytvorming. Tenslotte werden longitudinale relaties tussen 
ziekteactiviteit, beweeglijkheid van de wervelkolom, radiografische schade en andere 
potentiële determinanten van deze uitkomstmaten onderzocht. De studies zijn in twee 
cohorten uitgevoerd: het OASIS cohort (dat hierboven is beschreven) en de MOBILITY studie. 
De MOBILITY studie onderzocht normale individuen bij wie een normale beweeglijkheid van 
de wervelkolom werd vermoed; deelnemers met aandoeningen die deze beweeglijkheid 
mogelijk konden beïnvloeden (zoals rugoperaties en lage rugpijn) werden geëxcludeerd. 
Per leeftijdscategorie en lichaamslengte werden gelijke aantallen deelnemers geïncludeerd, 
apart voor mannen en vrouwen, zodat de populatie gelijk verdeeld was wat betreft deze 
factoren, omdat we verwachtten dat geslacht, leeftijd en lichaamslengte de beweeglijkheid 
van de wervelkolom beïnvloeden. De beweeglijkheid van de wervelkolom werd één keer 
onderzocht bij alle deelnemers met behulp van een aantal maten van beweeglijkheid van 
de wervelkolom. 

Beoordeling van ziekteactiviteit en functie
In hoofdstuk 2 beschrijven we een methode hoe met missende gegevens in twee door 
patiënten gerapporteerde meetinstrumenten om te gaan: één om ziekteactiviteit te meten, 
de BASDAI, en de ander om de mate van functioneren te meten, de ‘Bath AS Functional 
Index’ (BASFI). Dit onderzoek werd uitgevoerd door gebruik te maken van data uit OASIS. 
Één missend onderdeel (van de zes) van de BASDAI en tot drie missende onderdelen 
(van de 10) van BASFI konden vervangen worden door de overgebleven onderdelen te 
middelen. Imputatie door middel van deze techniek resulteerde in goede overeenkomst 
met de originele data. Tot nu toe waren er geen duidelijke instructies hoe om te gaan met 
missende onderdelen en de voorgestelde methode is gemakkelijk en kan eenvoudig worden 
toegepast in de dagelijkse praktijk.

Beweeglijkheid
Tot nu toe was beweeglijkheid van de wervelkolom nooit goed onderzocht bij normale 
individuen, alhoewel het een centrale uitkomstmaat is bij AS. De aanbevolen metingen om 
beweeglijkheid van de wervelkolom te onderzoeken bij patiënten met axSpa zijn: ‘chest 
expansion’ (uitzetting van de borstkas), de gemodificeerde test van Schober, ‘occiput-to-
wall distance’ (afstand tussen het hoofd en de muur), ‘cervical rotation’ (draaien met de nek), 
en ofwel ‘lateral spinal flexion’ (opzij buigen) ofwel de ‘Bath AS Metrology Index’ (BASMI). 
De BASMI is een samengestelde maat van de ‘lateral spinal flexion’, de gemodificeerde test 
van Schober, ‘cervical rotation’, ‘tragus-to-wall distance’ (afstand tussen de oorschelp en de 
muur) en de ‘intermalleolar distance’ (afstand tussen de binnenkant van de enkels).
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In het kort is ‘chest expansion’ een maat voor de beweeglijkheid van de borstkas, door het 
verschil te meten tussen de diameter bij maximale in- en uitademing. Met de gemodificeerde 
test van Schober kwantificeren we de beweeglijkheid van de lage rug wanneer iemand 
vooroverbuigt. De ‘occiput-to-wall distance’ en ‘tragus-to-wall distance’ zegt iets over de 
kromming van het bovenste gedeelte van de wervelkolom en of iemand een toegenomen 
kromming heeft (een zogenaamde kyfose) waardoor de wervelkolom niet recht kan worden 
gemaakt. ‘Cervical rotation’ is een belangrijke maat om functie en beweeglijkheid van de nek 
te meten. ‘Lateral spinal flexion’ kwantificeert de beweeglijkheid van de rug wanneer iemand 
opzij buigt naar links en naar rechts. De ‘intermalleolar distance’ tenslotte is de afstand 
tussen de twee enkels bij maximaal spreiden van de benen, en is een maat voor de functie 
van de heupen.

We kenden de ‘normaalwaarden’ of ‘referentiewaarden’ niet van normale individuen voor 
de verschillende maten van beweeglijkheid van de wervelkolom die vaak worden gebruikt 
bij het onderzoeken van patiënten met AS. We hebben een studie gedaan bij normale 
individuen, de MOBILITY studie, waarbij we iedereen excludeerden die mogelijk een 
‘abnormale’ beweeglijkheid van de wervelkolom kon hebben, zodat we ‘referentiewaarden’ 
voor elke maat van beweeglijkheid van de wervelkolom konden afleiden (hoofdstuk 3). Een 
gelijk aantal deelnemers, zowel mannen als vrouwen, in leeftijdscategorieën van 10 jaar en 
per 10 cm lichaamslengte werden geïncludeerd, zodat de populatie gelijk verdeeld was wat 
betreft deze factoren, omdat we verwachtten dat deze kenmerken de beweeglijkheid van 
de wervelkolom beïnvloeden  Eerst onderzochten we het effect van leeftijd, lichaamslengte 
en geslacht op de verschillende maten van beweeglijkheid van de wervelkolom. Er werd 
een significante afname gezien in alle maten voor beweeglijkheid van de wervelkolom bij 
een toenemende leeftijd. Een grotere lichaamslengte was geassocieerd met een grotere 
‘tragus-to-wall distance’, ‘lateral spinal flexion’, ‘chest expansion’ en ‘intermalleolar distance’. 
Vrouwen hadden gemiddeld een lagere waarde voor ‘chest expansion’ en ‘cervical rotation’ 
dan mannen. In hoofdstuk 3, worden leeftijds- (en soms lichaamslengte-) specifieke 
referentie intervallen en percentielen gepresenteerd voor elke maat van beweeglijkheid 
van de wervelkolom. De curves voor de percentielen zijn vergelijkbaar met de groeicurves 
waarmee de groei van kinderen wordt gevolgd. De voorgestelde referentie intervallen en 
percentielcurves zijn een concrete stap vooruit in het meten van uitkomsten bij AS, omdat 
we nu weten hoe de beweeglijkheid van de wervelkolom is bij normale individuen en we 
daardoor de uitkomsten van deze maten beter kunnen interpreteren bij patiënten met AS. 
Uit deze studie bleek ook een belangrijk effect van leeftijd op alle maten van beweeglijkheid 
van de wervelkolom, hetgeen benadrukt dat hier rekening mee gehouden moet worden 
wanneer men patiënten opvolgt met AS: een deel van de beperkingen in beweeglijkheid 
die gedurende de jaren optreedt moet dus niet toegeschreven worden aan de ziekte, maar 
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is het gevolg van normale veroudering. De voorgestelde percentielcurves zijn ook een 
instrument voor verder onderzoek in patiënten met AS. De curves kunnen gebruikt worden 
als een referentie van ‘normaalwaarden’ wanneer men patiënten en normale individuen wil 
vergelijken. Daarnaast kunnen deze curves ook waardevol zijn in het opvolgen van patiënten 
met AS, om zo te zien of een patiënt in de loop van de tijd toenemend afwijkt van zijn of haar 
‘eigen curve’. Of deze toepassing relevant is in de klinische praktijk zal nog moeten worden 
onderzocht.

In dezelfde MOBILITY studie hebben we ook een imputatie methode ontwikkeld voor de maat 
‘lateral spinal flexion’, voor het geval deze maat op een verkeerde manier wordt genoteerd 
(hetgeen vaak voorkomt). ‘Lateral spinal flexion’ wordt berekend door het verschil te nemen 
tussen de afstand van de middelvinger tot de vloer in een neutrale positie en de afstand van 
de middelvinger tot de vloer bij maximaal opzij buigen. Wanneer de afstand van vingertop 
tot vloer in neutrale positie mist, en alleen de afstand van vingertop tot vloer bij maximaal 
opzij buigen wordt vastgelegd, kan de echte ‘lateral spinal flexion’ niet worden berekend. 
Het probleem dat deze, op zich goed gemeten maat, verkeerd was genoteerd, werd vaak 
gezien in OASIS en dit zal waarschijnlijk ook in andere cohorten gebeuren, en belemmert het 
berekenen van de ‘lateral spinal flexion’. Wij hebben aangetoond dat de neutrale vingertop 
tot vloer afstand, een statische uitkomstmaat is en betrouwbaar kan worden benaderd met 
behulp van de lichaamslengte in een eenvoudige vergelijking (hoofdstuk 4). Deze imputatie 
methode bleek goed overeen te komen met de data, en stelde ons in staat om meerdere 
onjuist vastgelegde waarden voor ‘lateral spinal flexion’ te “herstellen” in OASIS.

Tenslotte hebben we de beweeglijkheid van de wervelkolom vergeleken tussen patiënten 
met AS, met behulp van 12-jaars data uit OASIS, en normale individuen, met behulp van 
de percentielcurves. Ons doel was om te analyseren of er een vaste volgorde bestaat in de 
afname van de maten van beweeglijkheid van de wervelkolom. Dit is nooit goed onderzocht, 
omdat er geen afkapwaarden bestonden voor normaal versus abnormaal. Zoals beschreven 
in hoofdstuk 5, werd alleen gekeken naar de maten voor beweeglijkheid van de wervelkolom 
die worden aanbevolen door ASAS, zoals eerder uitgelegd. De maten voor beweeglijkheid 
van de wervelkolom werden ‘verminderd’ genoemd op basis van de afkapwaarden van 
de leeftijdsspecifieke percentielcurves afgeleid van normale individuen. We ontdekten dat 
er inderdaad een duidelijke vaste volgorde bestaat waarin de wervelkolom bij AS wordt 
aangedaan: ‘lateral spinal flexion’ en de gemodificeerde test van Schober zijn het meest 
frequent aangedaan bij patiënten met AS, gevolgd door de ‘tragus-to-wall distance’ (een 
maat die vergelijkbaar is met de ‘occiput-to-wall distance’), daarna ‘cervical rotation’, dan 
‘intermalleolar distance’ en tenslotte ‘chest expansion’. Deze observatie ondersteunt de 
hypothese dat de lendenwervels het eerst zijn aangedaan (de onderrug), gevolgd door de 
borstwervels en daarna de nekwervels (het bovenste deel van de rug). Deze vaststaande 
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volgorde waarin de wervelkolom wordt aangetast werd gevonden onafhankelijk van geslacht, 
ziekteduur of de aanwezigheid of uitgebreidheid van syndesmofyten op baseline, hetgeen 
allemaal factoren zijn die mogelijk een invloed uitoefenen op de beweeglijkheid van de 
wervelkolom. Daarnaast konden we ook uit deze studie concluderen dat verminderde 
beweeglijkheid van de wervelkolom, gedefinieerd als een afname van tenminste één maat van 
beweeglijkheid van de wervelkolom, kan worden opgespoord door alleen de ‘lateral spinal 
flexion’ en de gemodificeerde test van Schober te meten. Deze simpele screeningsstrategie 
zou maar 9% van de mensen missen die een verminderde beweeglijkheid hebben van 
de wervelkolom, terwijl veel tijd kan worden bespaard doordat niet alle maten hoeven te 
worden gemeten. Wanneer de ‘lateral spinal flexion’ of de gemodificeerde test van Schober 
verminderd is, moeten wel alle andere uitkomstmaten worden gemeten om de uitgebreidheid 
van de vermindering in beweeglijkheid van de wervelkolom te kwantificeren. Deze bevinding 
kan belangrijke implicaties hebben voor de dagelijkse klinische praktijk, waar de tijd om een 
patiënt te onderzoeken beperkt is. 

Radiografische schade en progressie
De ‘modified Stoke AS Spine Score’ (mSASSS) werd algemeen gezien als de beste 
scoringsmethode om structurele schade in AS te beoordelen en daarom door ASAS 
geselecteerd. In de mSASSS worden scores van zowel de nek als de lendenwervels 
meegenomen. Later werd een licht gemodificeerde versie van de mSASSS ontwikkeld, 
namelijk de ‘Radiographic AS Spinal Score’ (RASSS). De RASSS kijkt, in tegenstelling 
tot de mSASSS, ook naar de onderste borstwervels, vanwege de hypothese dat de 
meeste progressie gevonden wordt in dit segment van de wervelkolom. Voordat we een 
longitudinale analyse gingen doen van de radiografische schade in OASIS, hebben we 
deze twee radiografische scoringsmethodes met elkaar vergeleken (hoofdstuk 6). We 
vonden dat progressie in de borstwervels vergelijkbaar was met de progressie in de nek- 
en lendenwervels; in andere woorden, progressie was niet meer prominent aanwezig in de 
thoracale wervelkolom. Beide scoringsmethodes lieten een vergelijkbaar vermogen zien 
om progressie op te pikken, alhoewel de RASSS een hogere progressie liet zien (wat ook 
werd verwacht gezien de additionele borstwervels die in deze score zijn geïncludeerd). 
Dit impliceert dat het toegenomen ‘signaal’ dat wordt opgepikt met de RASSS samengaat 
met meer ‘ruis’. Dit betekent dat het moeilijker was voor lezers om het met elkaar eens 
te worden over de hoeveelheid radiografische progressie in de borstwervels. Beide 
methodes waren even betrouwbaar (dat wil zeggen: dezelfde resultaten werden gevonden 
wanneer dezelfde foto door dezelfde lezer twee keer of door twee verschillende lezers 
werd gescoord). De haalbaarheid van de RASSS werd in belangrijke mate belemmerd door 
een lagere beschikbaarheid van de onderste borstwervels op röntgenfoto’s. Met name de 
haalbaarheid van de RASSS schiet tekort in vergelijking met de mSASSS, en dit werd niet 
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gecompenseerd door een beter onderscheidend vermogen of een betere betrouwbaarheid. 
Samengevat bleef de mSASSS wat ons betreft dus de meest geschikte scoringsmethode om 
radiografische progressie te beoordelen in patiënten met AS.

Daarom hebben we voor alle studies waarin gekeken wordt naar radiografische schade 
(hoofdstuk 7-10), gebaseerd op de 12-jaars data uit OASIS, de radiografische scores 
gebruikt die werden verkregen met behulp van de mSASSS. In hoofdstuk 7 hebben 
we het beloop van radiografische schade over de tijd onderzocht, in andere woorden, 
de ontwikkeling van botnieuwvorming. Zoals reeds uit de literatuur bekend was, bleek 
radiografische progressie relatief langzaam te ontstaan. Progressie is zeer variabel op 
het niveau van de individuele patiënt. Ongeveer een kwart van de patiënten in OASIS 
liet helemaal geen progressie zien; een kwart had veel progressie (arbitrair gedefinieerd 
als tenminste 5 mSASSS units toename in een interval van 2 jaar); en de helft van de 
patiënten had een gemiddelde progressie (tenminste 2 mSASSS units toename per 2 jaar). 
Opmerkelijk is dat radiografische progressie volledig onafhankelijk blijkt te zijn van ziekte- of 
symptoomduur. Periodes van snelle progressie kunnen op elk moment van de ziekte gezien 
worden, zelfs tientallen jaren na het begin van de ziekte en na periodes van relatieve of 
complete remissie. Verder ontwikkelde 60% van de patiënten tenminste één syndesmofyt 
in een periode van 12 jaar, wat impliceert dat syndesmofyten ontstaan bij het merendeel 
van de patiënten en niet alleen in de subgroep van patiënten met een slechte prognose. 
Dus, alhoewel radiografische progressie relatief langzaam ontstaat, zorgt het chronische 
karakter van de ziekte en het onvoorspelbare beloop in een individuele patiënt uiteindelijk 
voor een accumulatie van significante schade bij de meeste patiënten. Omdat schade onder 
andere leidt tot een verminderd vermogen om de dagelijkse activiteiten te beoefenen, heeft 
dit directe klinische consequenties.

Door gebruik te maken van longitudinale data analyse hebben we voor het eerst het beloop 
van radiografische schade over de tijd in een groep patiënten kunnen onderzoeken. We 
vonden een bij benadering lineair verloop van de progressie van radiografische schade, 
met een opmerkelijk stabiele snelheid van progressie van ongeveer 1 mSASSS unit per jaar. 
Radiografische progressie bleek sneller te zijn in mannen met de genetische marker HLA-B27 
(1,2 mSASSS units per jaar) en, zoals verwacht, in patiënten met meer radiografische schade 
op baseline (1,4 mSASSS units per jaar in patiënten met op baseline ≥10 mSASSS units, 
het mediaan van de populatie). In deze groep patiënten moeten artsen extra alert zijn op 
radiografische progressie.

In hoofdstuk 8 hebben we de vorming van syndesmofyten in meer detail geanalyseerd. 
We waren vooral geïnteresseerd in de vraag of erosies, sclerose en/of ‘squaring’, zoals 
kan worden gezien op röntgenfoto’s, voorafgaan aan de ontwikkeling van syndesmofyten. 
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Deze afwijkingen worden allemaal gescoord op de hoeken van de wervels en zijn onderdeel 
van de mSASSS methode. De aanwezigheid van erosies, sclerose en/of ‘squaring’ op 
de hoek van een wervel wordt gescoord als 1 en syndesmofyten als 2 (of 3, wanneer ze 
overbruggend zijn), er van uitgaande dat dit een opeenvolgend proces is, maar dit was nooit 
onderzocht. Met behulp van de 12-jaars data uit OASIS vonden we dat, alhoewel erosies, 
sclerose en/of ‘squaring’ niet vaak voorkwamen (ze vormen slechts 8-10% van de scores 
op de hoeken van de wervels), hun aanwezigheid vaak voorafging aan de ontdekking van 
een nieuwe syndesmofyt: een hoek van een wervel met erosie, sclerose en/of ‘squaring’ 
had een odds van 2 om op die plek binnen 2 jaar een syndesmofyt te vormen. Wanneer ze 
apart werden bekeken, bleken erosies en sclerose, maar niet ‘squaring’, geassocieerd te 
zijn met de vorming van nieuwe syndesmofyten. Onze bevindingen ondersteunen theorieën 
die ontsteking in AS koppelen aan botnieuwvorming, met osteodestructie (dus erosies) als 
tussenstap.

Relatie tussen ontsteking en radiografische progressie
Een belangrijk doel van dit proefschrift was om de longitudinale relatie tussen ontsteking, 
gemeten door middel van ziekteactiviteit, en radiografische progressie te exploreren. De 
OASIS studie was een excellente setting om deze geheimzinnige relatie te ontrafelen. Deze 
studie had namelijk een combinatie van een lange follow-up, met tot 7 sets van tweejaarlijkse 
röntgenfoto’s per patiënt, met een uitgebreide evaluatie van ziekteactiviteit, niet alleen met 
BASDAI, maar ook met ASDAS. Zo’n gedetailleerde longitudinale opzet maakt longitudinale 
data analyse mogelijk, waardoor subtiele relaties kunnen worden gedetecteerd.

Zoals beschreven in hoofdstuk 9 hebben we eerst onderzocht of ziekteactiviteit op baseline 
geassocieerd was met het ontwikkelen van radiografische schade op termijn (baseline 
analyse). We vonden dat ziekteactiviteit bij baseline een significante invloed had op het 
beloop van radiografische schade over de tijd. Dit betekent dat patiënten die een hogere 
ziekteactiviteit hadden op een bepaald tijdspunt, de jaren daarna een snellere progressie 
van structurele schade hadden. Patiënten met inactieve ziekte (ASDAS < 1,3) op baseline, 
hadden een gemiddelde progressie van 0,7 mSASSS units elke 2 jaar, terwijl patiënten 
met een heel hoge ziekteactiviteit (ASDAS > 3,5) op baseline een gemiddelde progressie 
hadden van 3,1 mSASSS units per 2 jaar. Een vergelijkbare relatie werd gevonden met 
een toenemende BASDAI op baseline, maar de ‘dosis-effect-relatie’ was minder evident: 
patiënten met een BASDAI < 4 op baseline hadden een gemiddelde progressie van 1,4 
mSASSS units per 2 jaar, patiënten met een BASDAI ≥ 4 op baseline 2,7 mSASSS units per 2 
jaar en patiënten met een BASDAI > 6 op baseline 2,0 mSASSS units per 2 jaar. 

In een tweede set analyses werden verfijnde longitudinale analyse methoden gebruikt, 
waardoor we de relatie tussen ziekteactiviteit op een specifiek tijdspunt en radiografische 
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progressie in de daaropvolgende twee jaar konden onderzoeken. Voor de eerste keer konden 
we aantonen dat ziekteactiviteit ontegenzeglijk bijdraagt aan radiografische progressie in 
de wervelkolom bij AS: een toename in ziekteactiviteit wordt gevolgd door een toename in 
radiografische progressie. Het effect van ziekteactiviteit op radiografische schade is zelfs 
behoorlijk indrukwekkend: een toename van één ASDAS unit in een individuele patiënt leidt 
tot een verwachte toename van 0,7 mSASSS units progressie in de daaropvolgende twee 
jaar. Daarbij kan een patiënt met een zeer hoge ziekteactiviteit (ASDAS > 3,5) in vergelijking 
met een patiënt met een inactieve ziekte (ASDAS < 1,3) een additionele progressie van 
2,3 mSASSS units verwachten in de komende twee jaar. Vergelijkbare conclusies konden 
worden getrokken voor alle maten van ziekteactiviteit die gebruikt waren (namelijk ASDAS, 
BASDAI, CRP en/of ‘de algemene indruk over de mate van ziekteactiviteit door de patiënt’). 
Modellen met ASDAS als een maat voor ziekteactiviteit waren beter dan modellen met alle 
andere maten voor ziekteactiviteit. Verder was er een duidelijkere ‘dosis-effect-relatie’ in 
de analyses met ASDAS: in tegenstelling tot de verschillende stadia van ziekteactiviteit bij 
BASDAI, waren toenemende stadia van ziekteactiviteit bij ASDAS het best geassocieerd 
met een toename in radiografische progressie. De uitstekende prestatie van ASDAS in 
vergelijking met andere maten van ziekteactiviteit draagt bij aan de validiteit van ASDAS 
als maat van ziekteactiviteit van eerste keus. Bovendien kan de beschreven relatie tussen 
ziekteactiviteit en radiografische progressie een aanvullend argument zijn om te streven naar 
een strikte controle van de ziekteactiviteit.

Na het vaststellen van een relatie tussen ziekteactiviteit en radiografische progressie, waren 
we met name geïnteresseerd in het identificeren van factoren die deze relatie kunnen 
beïnvloeden. Ten eerste hebben we laten zien dat deze relatie meer uitgesproken was bij 
mannen en in patiënten met een kortere symptoomduur (minder dan de mediaan van 18 
jaar) (hoofdstuk 9): terwijl een toename van één ASDAS unit leidde tot een toename van 
0,98 mSASSS units per 2 jaar bij mannen, had het geen meetbaar effect op de tweejaars 
progressie bij vrouwen. De snelheid van progressie bij vrouwen was erg laag, wat zou kunnen 
wijzen op een minimale progressie bij deze groep patiënten, maar ook op een instabieler 
regressie coëfficiënt, doordat de groep vrouwen klein was. Bij patiënten met een kortere 
symptoomduur (< 18 jaar) leidde een toename van één ASDAS unit tot een toename van 
0,84 mSASSS units per twee jaar, in vergelijking met maar 0,16 mSASSS units per 2 jaar bij 
patiënten met een langere symptoomduur.

Alhoewel ziekteactiviteit ontegenzeglijk leidt tot radiografische progressie, moet worden 
benadrukt dat een belangrijk deel van radiografische progressie optreedt bij patiënten 
zonder meetbare ziekteactiviteit (hoofdstuk 9). Dit onderstreept dat syndesmofytvorming 
in AS nog steeds voor een deel een onbegrepen proces is. Een van de onbekende 
mogelijke bijdragende factoren die radiografische progressie zouden kunnen verklaren 
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is mechanische stress. Het OASIS cohort bood ons de mogelijkheid om de bijdrage van 
werk-gerelateerde mechanische krachten aan radiografische progressie te onderzoeken, 
doordat informatie over betaald werk routinematig was vastgelegd (hoofdstuk 10). In deze 
studie hebben we ‘type werk’ (fysiek zwaar werk versus een meer zittend beroep) genomen 
als maat voor ‘levenslange mechanische belasting’. Er werd daarbij rekening gehouden 
met verschillende mogelijk interfererende variabelen, zoals roken en socio-economische 
status. Het longitudinale model dat werd beschreven in hoofdstuk 9 werd gebruikt als 
sjabloon voor de analyse. In hoofdstuk 10 hebben we laten zien dat fysiek zwaar werk 
voor een lange periode, de eerder beschreven effecten van ziekteactiviteit op radiografische 
progressie versterken, in vergelijking met een meer zittend beroep (zoals ambtenaar): bij 
‘fysiek belastend werk’ versus ‘niet-fysiek belastend werk’ resulteerde elke bijkomende 
ASDAS unit in een toename van 1,2 versus 0,2 mSASSS units per 2 jaar. Deze bevindingen 
ondersteunen recente observaties in diermodellen, die laten zien dat ‘mechanische stress’ 
leidt tot botnieuwvorming. Vergelijkbare effecten op de relatie tussen ziekteactiviteit en 
radiografische progressie werden echter ook gevonden voor rokers en patiënten met een 
lage socio-economische status (gemeten als laag persoonlijk inkomen). In een latere analyse 
hebben we geprobeerd het effect van ‘type werk’ en ‘roken’ te ontwarren door analyses uit 
te voeren in relevante subgroepen: in de subgroep van rokers was er een licht toegenomen 
effect van ASDAS op progressie bij personen met ‘fysiek belastend werk’ (1,5 mSASSS 
units progressie per 2 jaar per ASDAS unit) in vergelijking met personen met ‘niet-fysiek 
belastend werk’ (1,2 mSASSS units per 2 jaar per ASDAS unit). In de subgroep van niet-
rokers, hadden personen met ‘fysiek belastend werk ’ een tweejaarlijkse progressie van 0,6 
mSASSS units per ASDAS unit. Maar in andere subgroepen bleven er te weinig patiënten 
over en de progressie was te klein om een verder onderscheid te maken tussen roken en 
type werk. Hiervoor zijn grotere studies vereist. 

Samengevat, hebben de studies in dit proefschrift twee belangrijke thema’s beschreven: 
1) de waarde van de evaluatie van beweeglijkheid van de wervelkolom; en 2) de relevantie 
en implicaties van de vastgestelde relatie tussen ontsteking en syndesmofytvorming in AS. 
Deze studies leveren een bijdrage aan onze huidige denkwijze over de pathofysiologie 
en klinische zorg voor patiënten met axiale SpA, en kan aanknopingspunten bieden voor 
toekomstig klinisch epidemiologische en pathofysiologische studies in het veld van axiale 
SpA.


