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CHAPTER 4 

Summary and conclusions 

Chapter I: General in troduct ion 
To be able to treat psoriasis properly, it is essential to have knowledge of the 
clinical manifestations and the pathogenesis of the disease. As far as known, 
this is described in the introduction of this thesis. The pathogenesis can be 
narrowed down to three aspects, namely the immunological aspect, the enhan
ced number of keratinocytes in the epidermis, and the genetic predisposition. 
One hypothesis states that the epidermal hyperproliferation is caused possibly 
by a greater number of stem cells entering active cell cycling or by increasing 
the number of cell fissions per cell. This dysregulation could be due to cyto
kines produced by activated T cells; which in turn may be the result of direct 
interaction with the keratinocyt or an interaction via auto- or super antigens, 
and/or via the antigen-presenting cell. T cells belong to the immune system 
and the responses of this system are largely determined by the HLA system. 
This HLA system is also the main target in the search for the genetic predis
position to develop psoriasis. Currently, several haplotypes are under inves
tigation, the most frequently found alleles in combinations being HLA-Cw6, 
DR7, and HLA-DQA1 *0201. Once the genetic background of psoriasis has been 
ascertained, it should be possible to apply gene therapy. However, at the 
moment this is still under investigation. Research is concentrating on drugs 
that influence the immunological disturbance, or the keratinocyte fission. 
The existing and approved therapies for psoriasis were described. These can 
be subdivided in locally and systemically used therapies, as well as 
photo(chemo)therapy. Drugs with a predominantly immunosuppressive 
effect include locally applied corticosteroids, photo(chemo)therapy, and the 
systemically used methotrexate and cyclosporine A. 
Drugs with a predominantly antiproliferative and keratolytic effect are tar and 
dithranol therapy applied locally, as well as calcipotriol ointment, and the 
retinoic acid derivate acitretine, used orally. Photo(chemo)therapy has an 
immunosuppressive effect as well as an antiproliferative effect. Methotrexate 
does have an antiproliferative effect but the question is whether this effect is 
of importance in the low doses used in the therapy for psoriasis. The antipro
liferative effect occurs at much higher doses compared with the immunosup
pressive effect, that has been measured in low doses of methotrexate. 
The advantages and disadvantages of these therapies were discussed in the 
introduction. In conclusion it is clear that all existing therapies have their 
disadvantages, and this vindicates the search for new drugs with fewer side-
effects. 

Chapter 2: Studies concern ing present therapies 
Methotrexate, a folic acid antagonist, has been used in treating severe psoria
sis since 1957. It is still one of the best drugs to treat severe psoriasis. It has 
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side-effects that limits its use. The most dangerous ones being hepatotoxicity 
that sometimes leads to fibrosis or cirrhosis of the liver, the rare but serious 
side-effect methotrexate pneumonia, and the bone-marrow suppression. Never
theless methotrexate is considered a safe therapy in daily practice if the right 
precautions are taken. It is mandatory that the prescribing physician is aware 
of all complications of this drug and has experience in prescribing metho
trexate. Advised dosing is between 5.0 to 25 mg per week, often used follow
ing the Weinstein schedule. In this way relatively fewer side-effects will occur. 
Despite the fact that methotrexate is used in dermatology since 1957, not all 
its side-effects were known among dermatologists. In this chapter methotrex
ate osteopathy was described, a side-effect that had never been mentioned in 
the dermatologie literature before, possibly because of its rarity. It is charac
terised by acute pain often in one or both ankles, especially the tibiae distally, 
combined with stress fractures in an osteoporotic area. For those patients who 
receive this medication because of psoriasis arthropathica, this is a significant 
phenomenon. If there is a clinical suspicion of methotrexate osteopathy, these 
stress fractures can be proven by radiographs on mammographie paper, com
bined with a technetium Tc 99m difosfonate bone scintigraphy and magnetic 
resonance imaging. 

Two other drugs frequently used and very effective in treating psoriasis were 
described in this chapter in a comparative way: psoralens combined with ultra
violet A irradiation therapy (photochemotherapy) and cyclosporine A thera
py. Although a prospective, placebo-controlled comparative study would have 
been preferable, the difficulty of creating a placebo for photochemotherapy 
and the expected longer duration of the remission with photochemotherapy 
compared to cyclosporine A therapy, made this impossible. For this reason, a 
retrospective study was chosen with the basic question: "How did the patient 
benefit from the therapy, and what side-effects occurred in a period of one 
year, starting from the moment that the choice for one of these two therapies 
was made?". This study showed that both therapies were just as effective in 
producing an induction of remission of 80% or more in the same amount of 
time (13 weeks on average). This effect could be maintained after cessation 
of photochemotherapy for 33 weeks on average. In the case of cyclosporine A 
therapy the effect could be maintained at the lowest possible dose for 39 weeks. 
A retrospective study has the disadvantage that the decision to treat the pa
tient with a particular therapy was made by the attending physician, who based 
his or her choice on the clinical manifestation, previous treatments, the med
ical history, and his or her own preference. This bias is reflected in the higher 
proportion of previous systemic therapies in the cyclosporine A group. To 
counteract this bias, the patients were subdivided into a group with moderate 
psoriasis and one with severe psoriasis based on the Psoriasis Area and Sever
ity Index (PASI). Furthermore, patients with an extremely high or low PASI 
were excluded. 

This study indicates, from a daily practice point of view, that photochemo
therapy has an important place in the therapy of psoriasis if local treatment 
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is failing. Cyclosporine A is a very effective therapy for those patients in whom 
photochemotherapy failed or is contraindicated. 

Chapter 3: Studies concern ing new therapies 
In this chapter a few studies of new therapeutic options are described. One of 
these is ranitidine, a histamine type 2 receptor antagonist (H2-blocker). Many 
contradictory reports were published about the effects of H2-blockers in 
patients with psoriasis. Positive as well as negative effects on the psoriatic 
lesions were seen. However, in all these publications there was no control 
group. Therefore, we decided to do a large placebo-controlled study to esti
mate the efficacy of ranitidine in patients with psoriasis. The results were 
disappointing. Ranitidine therapy showed no efficacy (neither improvement 
nor deterioration) compared with placebo treatment. The study did show 
unexpectedly that in all 201 patients, who eventually all had a non-effective 
therapy for psoriasis, there were 9% of these patients with an improvement 
in their PASI greater than 70%. This "spontaneous" remission is partly ex
plained by the use of emollients and partly by the natural course of psoriasis. 
It proves the importance of a placebo group. 

Because of the side-effects of cyclosporine A, especially nephrotoxicity and 
hypertension, a search began almost immediately for a better cyclosporine 
derivative. On the basis of experimental animal studies, the derivative IMM 
125 (cyclosporine S or oxeclosporine) was found, which showed the same 
efficacy as cyclosporine Abut without the cytotoxic effects. In particular, it 
was accepted better by the kidneys. The study in this chapter showed the 
beneficial effect of IMM 125 in treating psoriasis. The severity of the indica
tor plaques diminished in the highest dose groups (200 and 400 mg/kg per 
day). The side-effects included a slight increase in the serum creatinine in 
the 200 and 400 mg/kg per day groups and, unfortunately a dose dependent 
increase in alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase. Given 
these unexpected liverfunction disturbances, the development of IMM 125 as 
an oral medication was stopped. 

The research for optimalization of cyclosporine A continued. The study with 
a new formula of cyclosporine, the cyclosporine micro-emulsion, took place 
over 1 year later. The laboratory tests indicated a more stable uptake inde
pendent of food intake, resulting in a more predictable pharmacokinetic pro
file. In the first pharmacokinetic studies, patients who also reacted well on 
cyclosporine A had a higher "area under the curve" with the new micro-emul
sion and achieved a slightly better efficacy. In this chapter, a study is descri
bed that was performed to give information about what dose is safe to use 
when a patient already taking cyclosporine A switches to the new micro-
emulsion. The goal was to find a dose that maintained the good effect of 
cyclosporine A without the chance of developing more side-effects. The new 
dose chosen for the cyclosporine micro-emulsion was 66% of the previous dose 
with cyclosporine A, with the possibility to increase the dose to 100%. The 
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study showed that in more than 50% of patients, the mean new dose after 15 
weeks was 20% below the original dose. In another comparat ive study with 2 
parallel groups, one receiving cyclosporine A, and the other receiving cyclo-
sporine micro-emulsion (J. Koo et al for the OLP 302 study group), the mean 
cyclosporine micro-emulsion group had a dose 10% below the dose of the group 
receiving cyclosporine A. 
From the study in this chapter as well as that of J. Koo et al, it is clear that short 
term side-effects of both formulas were identical in nature and occurred at the 
same frequency. 

The study with tacrolimus, an orally administered, macrolactam-type immuno
suppressive drug which was 10 to 100 t imes more powerful than cyclosporine 
in in vitro studies, proved that this was also an effective therapy in the treat
men t of psoriasis. In this first prospective placebo-controlled dose-finding 
study with oral tacrol imus, conducted in 50 patients, 83% improvement of 
the PASI could be achieved in 9 weeks versus 47% in the placebo group. Three 
pat ients receiving tacrol imus stopped premature ly because of a lack of effica
cy, compared to eight pat ient in the placebo group. 
Although a comparative study is not performed, it was thought that tacrolimus 
is not superior to cyclosporine A, ei ther in efficacy or in side-effects profile. 
Therefore, the development as a systemic therapy was replaced by the devel
opment of a topical formulation. 

This led to the study with topical tacrolimus in the t reatment of psoriasis, which 
is described in this chapter . A three-armed study was conducted with ldd 
0.005% tacrolimus ointment, or ldd placebo ointment, as double-blind compa
rative study. A single-blinded arm with 2dd application of 0.3% calci-potriol 
o in tment was added to compare the efficacy with a known and accepted anti-
psoriatic therapy. The application of tacrol imus, twice daily, was not consid
ered to be safe as there were no clear data about the possible uptake of tacroli
mus in the blood through the skin. The study showed that there was no effi
cacy of tacrolimus ointment compared with placebo. It confirmed the efficacy 
of calcipotriol o in tment . After the analysis of the study, the quest ion remains 
of what the efficacy of twice daily application of placebo o in tment would be. 
In other studies with topical tacrol imus used under occlusion in small areas, 
improvement of the psoriatic plaque was seen. A hypothesis is presented to 
explain the disappointing results in psoriasis, compared to the results in atopic 
dermati t is . 

Conclus ion 
In conclusion, the analysis of existing therapies and the introduct ion of new 
therapeut ic modalit ies in the t rea tment of psoriasis is an active field of re
search of current interest . There are promising future clinical trials with new 
immunosuppress ive oral medicat ion and topical immunosuppress ive oint
ments . Also, gene therapy is expected to produce a breakthrough in antipso-
riatic therapy. 
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It is clear in this thesis that many different kind of studies were performed, and 
this has been the case since clinical trials for new drugs were introduced. 
Although each study has its own goal, justifying the way it has been performed, 
this makes it difficult to compare them. Nowadays many rules have to be fol
lowed to perform a clinical trial (Good Clinical Practice rules, Food and Drug 
Administrat ion rules) but there is still no uniformity in the s t ructure of these 
trials in a way that could make them more comparable. It would be an improve
ment for this field of research if clinical trials with new drugs were obliged to 
conform to a few basic guidelines concerning outline and efficacy parameters 
used, and the way to describe the results in a manuscr ipt . 
In this thesis, especially the ranitidine study showed that a promising new drug 
described in the l i terature as efficacious in the t rea tment of psoriasis proved 
not to be so in a large placebo-controlled study. The topical tacrol imus study 
is also an example of a negative result in a controlled study whereas open 
study reports suggested a positive effect. These examples i l lustrate that pilot 
trials always have to be followed, as soon as possible, by a preferably double-
blind, controlled trial to confirm the results. 



CHAPTER 4 Samenvatt ing en conclusies 

Hoofdstuk 1: A l g e m e n e in le id ing 
Om tot een goede behandeling van psoriasis te komen is het van belang om 
kennis te hebben van het ziektebeeld en de Pathogenese van deze aandoening. 
Voorzover bekend werden deze in de inleiding van dit proefschrift beschre
ven. Globaal is de Pathogenese in 3 onderdelen te beschrijven, namelijk de 
immunologische kant, het verhoogd aantal keratinocyten in de epidermis en 
de genetische aanleg. Een hypothese is dat de epidermale hyperproliferatie 
ontstaat, mogelijk doordat er meer stamcellen in actieve celdeling gaan, of 
omdat het aantal celdelingen per cel toeneemt. Deze dysregulatie zou veroor
zaakt kunnen worden door de cytokines die geproduceerd worden door geac
tiveerde T cellen; dit zou een directe interactie kunnen zijn met de keratinocj't 
of een interactie via auto- of superantigen en/of via de antigeen presenteren
de cel. De T cellen behoren tot het immuunsysteem, en de reakties van dit 
systeem worden mede bepaald door het HLA systeem. Met name dit HLA sys
teem is in het onderzoek naar de genetische aanleg tot het krijgen van psoria
sis het belangrijkste target. De huidige gedachte is dat er een aantal haplo-
typen zijn die predisponeren voor psoriasis. De meest frequent in combina
ties gevonden allelen zijn HLA-Cw6, DR7 en HLA-DQA1 *0201. 
Als de genetische afwijkingen die psoriasis veroorzaken zijn gevonden, hoopt 
men uiteraard dat interventie met gen-therapie mogelijk is. Gen-therapie is 
echter momenteel nog geen optie. Men concentreert zich dan ook op de beïn
vloeding van de immunologische verstoring en de te snelle ofte overvloedige 
keratinocyten deling. 

De op dit moment gangbare therapieën voor psoriasis werden beschreven. 
Deze zijn onderverdeeld in lokale therapieën en systemische therapieën, als
mede photo(chemo)therapie. Medicijnen waaraan met name een immunosup-
pressief werkingsmechanisme wordt toegeschreven zijn lokale corticosteroï-
den, photo(chemo)therapie, alsook de systemisch toegepaste medicijnen 
methotrexaat en Ciclosporine. Medicijnen waaraan een met name anti-prolif-
eratief effect en keratolytisch effect worden toegeschreven zijn teer en dith-
ranol behandelingen, alsmede de behandeling met calcipotriol zalf of crème. 
Wat betreft systemische medicijnen is dat het retinoïnezuur derivaat actitre-
tine. Photo(chemo)therapie geeft behalve een immunosuppressief effect ook 
een anti-proliferatief effect. Methotrexaat heeft wel een anti-proliferatief 
effect maar het is de vraag of dit effect in de gebruikelijke doseringen voor
behandeling van psoriasis een rol speelt. Het immuunsuppressieve effect van 
methotrexaat is in lage doseringen, zoals gebruikt in de behandeling voor 
psoriasis, al meetbaar, terwijl het anti-proliferatieve effect pas meetbaar is 
bij veel hogere doseringen. 

De voor- en nadelen van al deze therapieën werden in de inleiding besproken. 
Geconcludeerd kan worden dat aan alle bestaande therapieën nadelen kleven, 
hetgeen het onderzoek naar nieuwe medicijnen met vooral minder bijwer
kingen rechtvaardigt. 
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Hoofdstuk 2: Studies betref fende huid ige therapieën 
Methotrexaat, een foliumzuur antagonist, wordt gebruikt voor de behande
ling van ernstige psoriasis sedert 1957. Het is nog steeds een van de beste 
medicijnen om ernstige psoriasis te behandelen . Het heeft wel enkele nade
len waardoor het gebruik ervan beperkt wordt. De meest gevaarlijke daarvan 
zijn de hepatotoxicitei t die soms kan leiden tot fibrose of cirrhose van de 
lever, de zeldzame bijwerking methotrexaat pneumonie , en beenmerg sup
pressie. Toch wordt tegenwoordig in de praktijk het gebruik van methotrexaat 
veilig geacht, mits de juiste voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. 
Voorwaarde is wel dat de voorschrijvend arts op de hoogte is van alle mogelij
ke complicaties van dit medicijn en ervaring heeft in de voorschrijving ervan. 
De huidige dosering is gemiddeld 5,0 tot 25 mg, veelal gebruikt volgens het 
Weinstein schema. Op deze manier t reden er verhoudingsgewijs minder bij
werkingen op. 
Ondanks het feit dat methotrexaat sedert 1957 wordt toegepast in de derma
tologie, bleken niet alle bijwerkingen die plaats kunnen vinden bekend te zijn 
onder dermatologen. In dit hoofdstuk wordt de bijwerking methotrexaat oste
opathie beschreven, welke nog niet eerder in een dermatologisch tijdschrift 
werd beschreven, mogelijk vanwege het zeldzame karakter ervan. 
Methotrexaat osteopathie wordt gekenmerkt door acute pijn in de enkel, met 
name in de distale tibia, gecombineerd met stressfracturen in een osteoporo-
tisch gebied. Voor pat iënten met psoriasis die dit middel krijgen in verband 
met psoriasis ar thropathica is dit een belangrijk fenomeen. Bij een klinische 
verdenking op methotrexaat osteopathie kunnen deze stressfracturen bewe
zen worden door middel van röntgen foto's op mammografiepapier , 
gecombineerd met een technet ium Tc 99m difosfonaat botscintigrafie en met 
magnetic resonance imaging technieken. 

Twee andere medici jnen die vaak worden gebruikt in de behandel ing van 
psoriasis werden in dit proefschrift in een vergelijkend onderzoek beschre
ven. Deze behandelmodal i te i ten zijn psoralenen gecombineerd met ultravio
let A straling (photochemotherapie) en Ciclosporine A therapie . Hoewel een 
prospectieve placebo-gecontroleerde vergelijkende studie de voorkeur had, 
stuit ten we op een aantal problemen in de opzet hiervan. Een placebobehan
deling met PUVA therapie is niet haalbaar. Tevens is het effect wat met PUVA 
therapie wordt bereikt veelal van langere duur, en van Ciclosporine A is be
kend dat het effect na s toppen van de therapie in de regel maar 4 tot 6 weken 
aanhoudt . Gekozen werd voor een retrospectief onderzoek met als vraagstel
ling: "Hoe had de patiënt profijt van de therapie, en welke bijwerkingen ont
s tonden daarbij in een periode van 1 jaar, s tar tend vanaf het moment dat de 
keuze voor één van beide therapieën werd gemaakt". 

Uit dit onderzoek bleek dat de effectiviteit van photochemotherapie in verge
lijking met Ciclosporine A therapie goed is. In deze studie bleken beide 
therapieën even effectief in het bereiken van 80% reductie i n d e PASI in gemid
deld 13 weken tijd. Het vasthouden van het resul taat van deze inductie van 
remissie duurde in het geval van photochemotherapie gemiddeld 33 weken. 
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Ciclosporine A therapie werd continu doorgegeven in de laagst mogelijke dose
ring en de bereikte remissie hield 39 weken aan. Een retrospectief onderzoek 
heeft het nadeel dat het besluit om de patient te behandelen met één van 
beide therapieën werd gemaakt door de arts, die dit baseerde op het klinisch 
beeld, de medische voorgeschiedenis van de patient en eerdere behandelin
gen, alsmede de eigen voorkeur. Deze bias werd gereflecteerd in het iets 
hoger aantal systemische behandelingen in de groep die Ciclosporine A thera
pie ontving. Getracht werd om deze bias op te vangen door de patiënten in 
twee groepen in te delen, een groep met matig ernstige psoriasis en een groep 
met ernstige psoriasis. Tevens werden de uitschieters zowel naar beneden 
als naar boven buiten de studie gehouden. 
Deze studie wijst vanuit de praktijk erop, dat photochemotherapie nog steeds 
een belangrijke plaats inneemt in de behandeling van psoriasis, indien met 
lokale behandeling geen voldoende verbetering optreedt. Ciclosporine A is 
een zeer effectief medicijn voor die patiënten waarbij photochemotherapie 
heeft gefaald, dan wel gecontraindiceerd is. 

Hoofdstuk 3: Studies betref fende n i e u w e therapieën 
Dit hoofdstuk beschrijft een aantal studies met de diverse nieuwe therapeuti
sche opties. Een van die nieuwe opties was ranitidine, een histamine type 2 
receptor antagonist (H2 blokker). Veel tegenstrijdige berichten verschenen 
in de literatuur over het effect van H2 blokkers bij de behandeling van psoria
sis. Positieve, zowel als negatieve effecten op de psoriasis laesies werden ge
publiceerd. Opvallend was dat alle gepubliceerde artikelen over dit onder
werp een placebogroep misten. Derhalve werd besloten een grote studie op 
te zetten met de H2 blokker ranitidine, om de effectiviteit te bepalen. Het 
was een teleurstellend resultaat. 
Uit het onderzoek bleek dat ranitidine noch een verbetering van de psoriasis 
laesies geeft, noch een verslechtering. In de placebo groep werd het hoogste 
aantal patiënten gezien met een verbetering van meer dan 70%. Dit onderzoek 
toonde onverwacht aan dat in de gehele groep van patiënten, die uiteindelijk 
feitelijk allen geen effectief medicijn kregen, 9% van de mensen een verbete
ring van 70% of meer in hun PASI lieten zien. Deze "spontane" remissie is 
deels te verklaren door het gebruik van emollientia, en deels door het natuur
lijke verloop van psoriasis. Dit bewijst het belang van een placebogroep in 
een klinisch onderzoek. 

Vanwege de bijwerkingen van Ciclosporine A op met name de nieren en de 
bloeddruk, werd er vrijwel direct gezocht naar een beter Ciclosporine derivaat 
met minder bijwerkingen. Op basis van dierexperimenteel onderzoek bleek 
het derivaat IMM 125 (Ciclosporine S of oxeclosporine) even effectief te zijn 
als Ciclosporine A, maar zonder de cytotoxische effecten. Met name werd het 
beter verdragen door de nieren. De studie met IMM 125 toonde de werkzaam
heid aan; de ernst van de indicator plaques nam afin de hoogste doseringen 
(200-400 mg/kg per dag). De bijwerkingen die werden gesignaleerd betroffen 
een lichte stijging van het serum creatinine in de 200 en 400 mg groepen, en 
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een dosis afhankelijke stijging van de alanine aminotransferase en de aspar-
taat aminotransferase. Op basis van deze onverwachte stoornissen in de lever
functie testen werd de ontwikkeling van IMM 125 als orale therapie voor 
psoriasis gestopt. 

Uiteraard ging de research naar optimalisering van het produkt Ciclosporine 
A door. De studie met Ciclosporine micro-emulsie vond ruim een j aa r later 
plaats. De laboratoriumtesten wezen op een stabielere opname van deze micro
emulsie, onafhankelijk van de voedsel opname, resul terend in een beter 
voorspelbaar farmakokinetisch profiel. Bij pat iënten die goed reageerden op 
Ciclosporine A bleek met de nieuwe Ciclosporine micro-emulsie dat een grotere 
"area under the curve" werd bereikt en tevens een iets betere effectiviteit. 
In dit hoofdstuk werd een studie beschreven, welke werd verricht om uitsluit
sel te kunnen geven over de veilige dosis die zou moeten worden gebruikt 
voor de overgang naar de nieuwe micro-emulsie. Gestreefd werd naar een 
dosis omschakel ing die wel het gunstige effect van de therapie zou behouden 
en toch geen kans gaf op het ontstaan van meer bijwerkingen. Uit deze studie, 
waarin pat iënten die al lange tijd Ciclosporine A gebruikten, overschakelden 
naar de Ciclosporine micro-emulsie, aanvangend met 66% van hun oorspron
kelijke dosering, is gebleken dat deze omschakeling naar de Ciclosporine 
micro-emulsie na 15 weken in meer dan 50% van de pat iënten leidde tot een 
nieuwe dosis die 20% lager ligt dan de oorspronkelijke dosering. Uit een 
andere studie met de Ciclosporine micro-emulsie (J. Koo for the OLP 302 stu
dy group) bleek dat de gemiddelde dosis Ciclosporine micro-emulsie onge
veer 10% onder de dosis van Ciclosporine A lag in een onderzoek met 2 
vergelijkbare pat iënten groepen, de een behande ld met Ciclosporine A, de 
andere groep behandeld met Ciclosporine micro-emulsie. 

In zowel de in dit hoofdstuk beschreven studie als in de studie van J. Koo bleek 
dat het bijwerkingenprofiel op de korte termijn van beide vormen van Ciclo
sporine identiek zijn van aard en even veelvuldig voorkomen. 

Tacrol imus (FK506), een macrolide immunosuppress ivum, is bij in vitro stu
dies 10 tot 100 keer krachtiger gebleken dan Ciclosporine A . I n d e prospectie
ve placebo-gecontroleerde dose-finding studie met oraal toegediend 
tacrolimus bleek een mediane verbeter ing van de PASI van 83% na 9 weken 
behandel ing op te t reden, versus 47% in de placebo groep. Drie pat iënten uit 
de tacrol imus groep stopten met de studie vanwege gebrek aan effectiviteit, 
versus 8 in de placebo groep. Hoewel vergelijkend onderzoek met Ciclospori
ne niet werd verricht, lijkt tacrol imus niet super ieur te zijn aan Ciclosporine. 
Derhalve werd de ontwikkeling als systemisch medicijn voor de behandel ing 
van psoriasis vervangen door de ontwikkeling van een topicale formule. 

Daaruit volgde de studie met topicale tacrol imus. Er werd een 3 armige stu
die opgezet met 0.005% tacrolimus zalf of placebo zalf 1 maal daags als dub
bel-blind onderzoek, en een enkelvoudig geblindeerde arm met 2 maal 
daagse applicatie van 0.3% calcipotriol zalf om de effectiviteit van de tacroli-
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mus zalf te vergelijken met een beproefd antipsoriatisch product. Toepassing 
van tacrolimus zalf op basis van 2 maal daagse applicatie was niet verantwoord 
omdat er onvoldoende data waren betreffende de eventuele opname van 
tacrolimus via de huid in het bloed. De studie leverde echter een negatief 
resultaat op voor tacrolimus zalf, en bevestigde de effectiviteit van 2 maal 
daagse applicatie van calcipotriol zalf. Bij nadere beschouwing blijft de vraag 
open wat een 2 maal daagse applicatie van placebo zalf zou opleveren. In 2 
latere studies bleek overigens dat tacrolimus zalf wel werkzaamheid vertoon
de indien occlusief op psoriatische plaques toegepast. 

Conclus ie 
Er kan gesteld worden dat de analyse van bestaande therapieën en de intro
ductie van nieuwe therapie modaliteiten in de behandeling van psoriasis een 
actief en in de belangstelling staand onderzoeksgebied is. Veel is te verwach
ten van nieuwe immunosuppressieve medicijnen, oraal dan wel topicaal. 
Tevens wordt op het gebied van gen-therapie een doorbraak verwacht in de 
antipsoriatische therapieën. In dit proefschrift wordt duidelijk dat er veel 
verschillende studies worden verricht, en dit is al zo sinds er klinisch onder
zoek wordt gedaan. Voor elk onderzoek op zich is er een duidelijke reden voor 
de gekozen opzet, echter het maakt vergelijking van studies moeilijk. Hoewel 
er tegenwoordig veel regels zijn waaraan voldaan moet worden als een kli
nisch onderzoek wordt opgezet, zoals de regels voor Good Clinical Practice 
en de regels van de Food en Drug Administration, is er nog steeds geen uni
formiteit in dit type onderzoek. Het zou een verbetering voor dit onderzoeks
gebied betekenen als een klinisch onderzoek met nieuwe medicijnen ver
plicht gebruik zou moeten maken van basis richtlijnen betreffende structuur 
en effect parameters, en wellicht zou dit ook de basis kunnen zijn voor ver
werking van de resultaten van klinisch onderzoek in een manuscript. 
In dit proefschrift, met name in hoofdstuk 3, toont de studie met ranitidine 
aan dat een veelbelovend nieuw medicijn dat in de literatuur als effectief 
werd beschouwd als behandeling voor psoriasis, niet effectief blijkt in een 
grote placebo gecontroleerde studie. Ook tonen de resultaten van de studie 
met topicale tacrolimus, als niet-occlusieve therapie voor psoriatische plaques 
aan, dat deze behandeling in een gecontrolleerde studie niet effectief blijkt. 
Dit illustreert dat een pilot studie altijd, zo snel als mogelijk, moet worden 
gevolgd door een, liefst dubbelblind, gecontroleerde studie, om de resultaten 
te bevestigen. 
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