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SAMENVATTIN GG EN CONCLUSIES 

Hoofdstu kk 1: Inleidin g en onderzoeksopzet . 

BehandelingBehandeling van psoriasis 
Dee meest gebruikte conventionele behandelingen voor middelmatig 
ernstigee tot ernstige psoriasis van het chronisch plaque type zijn 
ultraviolett B therapie (UVB), fotochemotherapie (PUVA), methotrexaat 
(MTX),, cyclosporine (CsA) en retinoïden (RET): etretinaat (ETR) en 
acitretinee (ACI). Daarnaast worden behandelingen zoals azathioprine, 
calcitriol,, fumaarzuuresters, hydroxyureum, mycofenolaat mofetil en 
sulfasalazinee en experimentele behandelingen (ascomycine, CTLA4ig, 
etanercept,, excimer laser, infliximab) toegepast. 

Geenn van de behandelingen voor psoriasis leidt tot genezing. De 
huidigee behandelingen kunnen de ziekte onderdrukken en soms in 
remissiee brengen. Verschillende combinatie-behandelingen zijn 
ontwikkeldd om een betere, veiligere en/of snellere inductie van remissie 
tee krijgen. Geen van de behandelingen is superieur. 

Behandeikeuze Behandeikeuze 
Dee behandeikeuze hangt af van verschillende factoren die gerelateerd 
zijnn aan de psoriasis zelf, de behandeling in relatie tot voorafgaande 
behandelingen,, de patiënt en de arts. In de huidige praktijk bestaat er 
veell variatie in de behandelingstrategie van vergelijkbare patiënten. 
Eenn systematische op bewijs gebaseerde ("evidence-based") 
benaderingg voor de behandeikeuze kan deze variatie verminderen. 

Evidence-basedEvidence-based Medicine 
Bijj Evidence-based Medicine (EBM) worden het best beschikbare 
bewijs,, klinische expertise en het oordeel van patiënten samengevoegd. 
Zodoendee wordt de patiëntenzorg afgestemd op het best voorhanden 
bewijss betreffende diagnoses, prognoses, therapie en preventie. In 
'systematicc reviews' en meta-analyses worden de originele studies op 
systematischee wijze opgezocht en geselecteerd. De gegevens worden 
zorgvuldigg geëxtraheerd, beoordeeld en samengevat in een 
transparantee en reproduceerbare manier. 
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EBMM kent beperkingen. Critici vinden dat EBM niet altijd leidt tot een 
verbeteringg voor individuele patiënten. Ze vinden dat EBM klinische 
expertisee tekort doet, dat het beperkt is tot klinisch onderzoek en dat 
hett de waarden en voorkeuren van patiënten veronachtzaamt. Het zou 
eenn 'kookboek'-benadering geven van de geneeskunde. 

EBMEBM in de dermatologie en voor psoriasis 
Dermatologischee kennis neemt toe. Systematic reviews kunnen 
praktischee en nauwkeurige samenvattingen geven van de beschikbare 
kennis.. Het bewijs voor de behandelingsmodaliteiten van psoriasis, met 
namee de langer bestaande, is gebaseerd op publicaties van relatief 
kleinee patiënten series. Er zijn bijvoorbeeld geen gerandomiseerde 
trialss van patiënten met psoriasis van het chronische plaque type met 
MTX.. Er zijn weinig gecontroleerde vergelijkende studies tussen 
behandelingenn met grotere groepen patiënten beschikbaar. 

KlinischeKlinische richtlijnen 
Gerelateerdd aan de opzet van de onderliggende studies kunnen met 
niveauss van bewijs aanbevelingen in klinische richtlijnen worden 
gedaan.. Hoe hoger het niveau van bewijs, hoe sterker de aanbeveling. 
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Onderzoeksopzet Onderzoeksopzet 
Inn dit proefschrift wordt de volgende hoofdvraag gesteld: 'In welke 
volgordee zijn de beschikbare behandelingen het beste te selecteren 
voorr patiënten met middelmatig ernstige tot ernstige psoriasis van het 
chronischee plaque type?' 
Dezee vraag vormt de basis voor de ontwikkeling en verbetering van 
klinischee richtlijnen voor de inductie van remissie van het chronische 
plaquee type psoriasis. 

Omm de hoofdvraag te beantwoorden, hebben we ons gericht op de 
volgendee vragen: 

1.. Is middelmatig ernstige tot ernstige psoriasis van het chronische 
plaquee type een stabiele of fluctuerende ziekte? 

2.. Zijn placebo-gecontroleerde groepen nodig in studies betreffende het 
chronischee plaque type psoriasis? 

3.. Wat is het bewijs voor de effectiviteit van de inductie van remissie 
vann UVB en PUVA (beide voor de gehele huid), orale MTX, ACI en 
CsAA behandeling? 

4.. Hoe behandelen we patiënten met middelmatig ernstige tot ernstige 
psoriasiss die gezien worden op de afdeling Dermatologie van de 
Universiteitt van Amsterdam vóór en na de implementatie van een 
voorlopigee richtlijn? 

5.. Wat is het bewijs voor de veiligheidsaspecten van de 
behandelingen? ? 

Dee volgende studies zijn uitgevoerd: 
1.. Een systematic review naar de uitkomst van behandeling in 

placebogroepenn met chronische plaque type psoriasis (Hoofdstuk 2). 
2.2. Een systematic review van de literatuur van studies die de inductie 

vann remissie onderzoeken van monotherapie met UVB en PUVA 
(beidee voor de gehele huid), orale MTX, ACI en CsA voor volwassen 
patiëntenn (Hoofdstuk 3). 

3.. Een gerandomiseerde vergelijkende studie voor inductie van 
remissiee van MTX versus CsA waarbij met name gekeken is naar de 
effectiviteit,, veiligheid en invloed op de kwaliteit van leven (Hoofdstuk 
5). 5). 

4.. Een studie naar het belang van dalspiegelbepalingen bij met CsA 
behandeldee psoriasis patiënten (Hoofdstuk 6). 
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Hett uit de studies voortkomende beschikbare bewijs is gebruikt voor de 
ontwikkeling,, implementatie en evaluatie van een voorlopige richtlijn 
voorr de behandelstrategie van middelmatig ernstige tot ernstige 
psoriasiss (Hoofdstuk 4). Deze richtlijn is vervolgens aangepast naar 
aanleidingg van nieuwe gegevens en vertaald in een stroomdiagram voor 
hett dagelijks gebruik (Hoofdstuk 7). 

Hoofdstu kk 2: Het verloo p van plaqu e typ e psoriasi s bi j patiënte n in 
placebogroepe nn van gerandomiseerd e gecontroleerd e studies . 

Vann gerandomiseerde gecontroleerde studies over inductie van 
remissiee van patiënten met het chronische plaque type psoriasis 
werdenn de placebogroepen geanalyseerd. Het betroffen vergelijkende 
studiess betreffende systemische behandelingen en de patiënten in de 
placebogroepenn mochten niet behandeld worden met een anti-psoriasis 
therapie.. Studies gepubliceerd tot januari 2001 werden verzameld 
middelss Medline, Embase en de Cochrane Library 2001 (Issue I), 
aangevuldd met referenties van studies, overzichtsartikelen, richtlijnen 
enn tekstboeken. 

Dee geïdentificeerde studies werden beoordeeld door twee onafhankelijk 
onderzoekerss die het eens moesten zijn over de inclusie. 
Tweehonderdnegentigg studies konden worden geïdentificeerd middels 
Medline.. Zevenentwintig placebo-gecontroleerde studies werden 
geïncludeerdd (488 patiënten). 

Tweee onafhankelijke onderzoekers extraheerden de gegevens van de 
eerstee auteur, jaar van publicatie, studie opzet, vergelijkende medicatie, 
aardd placebobehandeling, aantal patiënten, duur van de behandeling, 
typee psoriasis, de ernst bij aanvang van de placebo-behandelde 
patiënten,, de gemiddelde relatieve verandering in uitkomstmaten en/of 
hett percentage patiënten met geen verandering, minimale verandering, 
middelmatige,, goede respons of complete remissie van de laesies. 

Err bestond een opvallende heterogeniteit tussen de placebogroepen en 
err zijn vele verschillen in de manier waarop de uitkomsten zijn 
weergegeven.. Daardoor kunnen er nauwelijks samenvattende 
uitsprakenn worden gedaan over het verloop van de psoriasis in 
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placebogroepen .. Echte r in de meeste studie s was het effec t van 
placebobehandelin gg matig . Het grootst e gedeelt e van de patiënte n 
eindigd ee in de groep met verslechtering , geen veranderin g van de erns t 
off  in de groep met matig e verbetering . Sommig e studie s rapporteerde n 
eenn gemiddeld e relatiev e veranderin g van 11% tot 47%. Ook complet e 
remissi ee in de placebogroe p werd gezien . Er kon geen verklarin g voor 
dee verschille n in uitkoms t tusse n de placeb o groepe n worde n 
gevonden .. Beschrijvinge n van de placebogroepe n waren vaak 
onvoldoende . . 

Conclusies: Conclusies: 
Hett  effec t van behandelin g in placebogroepe n varieer t tusse n de 
studie ss op een onvoorspelbar e manier . In de ontwikkelin g van nieuw e 
behandelinge nn voor psoriasi s vorme n placebo-gecontroleerd e studie s 
off  andere vergelijkend e studie s een essentiël e stap . 
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Hoofdstu kk 3: Systemati c revie w van de 5 conventionel e 
systemisch ee behandelinge n voo r ernstig e psoriasis. 

Hett bewijs voor het venmogen van de 5 systemische behandelingen 
(UVB,, PUVA, MTX, RET en CsA) om remissie te induceren bij patiënten 
mett ernstige chronische plaque type psoriasis werd systematisch 
geanalyseerd.. Een uitgebreide literatuurstudie is verricht, de waarde 
vann de studie werd onderzocht en data werden geanalyseerd. 

Inn totaal werden 89 UVB, 193 PUVA, 101 MTX, 155 RET en 127 CsA 
studiess (n=665) gevonden. Het aantal geëxcludeerde studies was groot, 
voornamelijkk door anti-psoriasis co-medicatie, obsolete doseringen of 
inadequatee documentatie van de gegevens. Geen enkele studie van 
MTXX kon worden geïncludeerd. In totaal werden 129 patiënten series 
geïncludeerdd in de analyse, betreffende in totaal 13.677 patiënten. De 
gewogenn gemiddelden van de percentages patiënten met volledige 
remissiee (95-100%), goede (75-95%), middelmatige (50-75%) of slechte 
(<50%)) respons werden berekend. PUVA behandeling had het hoogste 
gemiddeldee percentage patiënten met volledige remissie (70%), en het 
hoogstee percentage patiënten met goede respons (83%) gevolgd door 
UVBB (68%) en CsA (64%). De incidentie van bijwerkingen per week 
wass het hoogst in de RET groep en het laagst in de fototherapie 
groepen. . 

Dezee review is gebruikt voor de ontwikkeling van een voorlopige richtlijn 
voorr de behandeling van psoriasis. Voor de effectiviteit van MTX is 
aangetoondd dat er nog gebrek aan bewijs is. Vergelijkende studies met 
dee orale modaliteiten toegepast volgende de huidige standaarden 
zoudenn moeten worden uitgevoerd. 

Conclusies: Conclusies: 
Ondankss het feit dat er vele studies zijn gepubliceerd betreffende deze 
behandelingen,, is er een gebrek aan vergelijkende studies. In deze 
revieww gebaseerd op streng geselecteerde patiënten series, bleek 
PUVAA de meest effectieve behandeling gevolgd door UVB en CsA. 
IncidentieIncidentie van bijwerkingen was het hoogst in de RET groep en het 
laagstt in de fototherapie groepen. Geen studies betreffende MTX 
voldedenn aan de inclusie criteria van deze review. 
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Hoofstu kk 4: De ontwikkelin g van klinisch e richtlijne n voo r de 
behandelin gg van middelmati g ernstig e to t ernstig e psoriasis . 

Hett doel was de ontwikkeling en implementatie van een evidence-
basedd richtlijn voor de selectie van de 5 meest gebruikte behandel-
modaliteitenn (UVB, PUVA, MTX, ACI en CsA) voor volwassen patiënten 
mett ernstige psoriasis van het chronische plaque type. 

Patiënten,, assistenten en dermatologen van de afdeling Dermatologie 
vann het Academische Medisch Centrum van de Universiteit van 
Amsterdam,, Nederland, waren betrokken bij dit proces. Het 
ontwikkelingsprocess startte met een enquête om te evalueren hoe 
patiëntenn met ernstige psoriasis werden behandeld. Er bleek geen 
uniformee benadering voor de behandeling van vergelijkbare patiënten te 
zijn.. Data van de systematische literatuur review zijn gebruikt voor het 
bewijss van de effectiviteit, bijwerkingen en uitvalpercentages. In twee 
bijeenkomstenn hebben de experts op het gebied van psoriasis 
behandelingg binnen de afdeling en de toekomstige gebruikers de 
resultatenn van de enquête en de review besproken als ook de klinische 
afwegingenn die gebruikt worden bij de behandelkeuze. Een voorlopige 
richtlijnn werd geformuleerd. In deze voorlopige richtlijn, opgezet in het 
conceptt van rotatie-therapie, is de volgende volgorde van behandeling 
gedefinieerd:: UVB, PUVA, MTX, ACI en CsA. In 78% (69/88) van de 
patiëntenn die behandeld zijn na de introductie van de richtlijn werd de 
richtlijnn gevolgd om de behandelkeuze te maken. 

Conclusies: Conclusies: 
Richtlijnenn voor de behandeling van ernstige psoriasis van het 
chronischee plaque type zijn succesvol ontwikkeld, geïntroduceerd en 
geïmplementeerdd en werden gezien als een verbetering van de 
klinischee zorg. 

184 4 



SamenvattingSamenvatting en conclusies 

Hoofdstu kk 5: Methotrexaa t versu s cyclosporin e A bi j middelmati g 
ernstig ee to t ernstig e patiënte n met psoriasi s van het chronisch e 
plaqu ee type : een gerandomiseerd e gecontroleerd e studie . 

Err is geen RCT bewijs voor de effectiviteit van MTX bij het plaque type 
psoriasis.. In deze studie hebben we de eerste gerandomiseerde 
klinischee trial uitgevoerd waarin MTX en CsA met elkaar worden 
vergelekenn qua effectiviteit, veiligheid en effect op kwaliteit van leven. 
Vijfentachtigg patiënten met middelmatig ernstige tot ernstige psoriasis 
werdenn gerandomiseerd ingedeeld voor behandeling met MTX (initiële 
dosiss 15 mg/week) of CsA (initiële dosis 3 mg/kg/dag). Patiënten 
werdenn gedurende 16 weken behandeld en gevolgd in de 
daaropvolgendee 36 weken. 

Mett MTX (n=43) veranderde de gemiddelde Psoriasis Area en Severity 
Indexx (PASI) (bepaald door getrainde geblindeerde personen) van 13,4 
(  3,6) bij het begin naar 5,0 (  4,5) na 16 weken behandeling. Met CsA 
(n=42)) daalde de PASI van 14,0 (  6,6) tot 3,8 (  3,0). De gemiddelde 
(  s.d.) relatieve reductie in de MTX groep was 64% (95% Cl 10-118) 
enn in de CsA groep 72% (95% Cl 36-108). De resultaten van de 'Global 
Physiciann Assessment-score' correspondeerden in hoge mate met de 
PASI.. Veertig percent van de MTX groep en 31% van de CsA groep 
bereiktee bijna volledige remissie (> 90% reductie van de PASI) binnen 
166 weken behandeling. Zestig percent in de MTX groep en 71% in de 
CsAA groep hadden een partiële remissie (> 75% vermindering van de 
PASI).. De tijd om remissie te bereiken en de impact op de kwaliteit van 
levenn (Short-form (SF-36) onderzoek) waren vergelijkbaar voor beide 
behandelingen.. Dertien patiënten (n=12 MTX, n=1 CsA) moesten 
stoppenn met de behandeling omdat ze laboratorium afwijkingen hadden 
diee overigens reversibel waren. Er waren geen uitvallers wegens 
ernstigee bijwerkingen. 

Conclusies: Conclusies: 
MTXX en CsA zijn vergelijkbaar effectief in het induceren van remissie in 
patiëntenn met middelmatig ernstige tot ernstige psoriasis. De 
gemiddeldee PASI, de tijd om remissie te bereiken, het percentage 
patiëntenn met nagenoeg volledige en gedeeltelijke remissie en de 
invloedd op de kwaliteit van leven waren vergelijkbaar na 16 weken 
behandelingg met een beperkt aantal bijwerkingen. Omdat in de MTX 
groepp meer uitvallers waren ten gevolge van reversibele laboratorium 
afwijkingen,, wordt nu dagelijks suppletie van foliumzuur geadviseerd. 
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Hoofdstu kk 6: Cyclosporin e A dalspiegels : noodzakelij k tijden s 
kortdurend ee behandelin g van psoriasis ? Een systematisch e 
revie ww en klinisch e gegeven s over dalspiegels . 

Dee controle van de nierfunctie voor en tijdens CsA behandeling is een 
belangrijkk veiligheidsaspect. In dit opzicht onderzochten we of de 
monitoringg van CsA dalspiegels zinvol is bij psoriasis patiënten. 

Middelss elektronische databases en handmatig werd gezocht naar 
studiess betreffende volwassen patiënten met het plaque type psoriasis 
behandeldd met CsA < 5 mg/kg/dag en waarbij dalspiegel bepalingen 
warenn bepaald in bloed. Het aantal patiënten, de behandelduur, de CsA 
formuleringg en dosering, de nierfunctietesten en dalspiegels werden uit 
dee geïncludeerde studies geëxtraheerd. Het verband van de nierfunctie 
enn dalspiegels werd onderzocht. Eveneens werden in de RCT (zie 
hoofdstukk 5) met MTX en CsA bij 20 patiënten frequent dalspiegels 
gemetenn gedurende 12 weken behandeling met CsA. De Pearson 
correlatiee van het serum kreatinine en de dalspiegels werd berekend. 

Zesenvijftigg artikelen betreffende CsA dalspiegels in psoriasis patiënten 
werdenn gevonden. Acht studies konden worden geïncludeerd. Vele 
studiess werden geëxcludeerd vanwege doseringen die niet 
overeenkomenovereenkomen met de huidige doseringsadviezen. Vanwege de variatie 
enn heterogeniteit en het gebrek aan verschillende sleutelparameters, 
konn er geen correlatie studie worden uitgevoerd met deze data en er 
konn geen meta-analyse worden verricht. Er is er een kwantitatieve 
beschrijvingg gegeven van de literatuur. Geen hoge gemiddelde 
dalspiegelss en verhoogde serum kreatinine waarden werden 
beschreven.. In onze eigen klinische studie waren alle gemiddelde 
dalspiegelss van 19 patiënten gedurende 12 weken van behandeling met 
33 mg/kg/dag binnen de therapeutische range (< 200 ng/ml). Bij 3 
patiëntenn met CsA doseringen van 3-5 mg/kg/dag werden verhoogde 
dalspiegelss gezien. Bij slechts 1 van deze patiënten is de dosering 
aanpastt volgens protocol. Er werden geen tekenen van verslechterde 
nierfunctiee gezien. 
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Conclusies: Conclusies: 
Dee literatuur betreffende dalspiegels in patiënten met psoriasis geeft 
niett het definitieve antwoord op de vraag of het bepalen van CsA 
dalspiegelss standaard zou moeten worden gedaan in de praktijk. Onze 
eigenn data laten geen noodzaak zien voor CsA dalspiegel monitoring 
gedurendee kortdurende behandeling met 3 mg/kg/dag CsA. 
Daarentegen,, als de dosis stijgt boven de 3 mg/kg/dag, zouden 
dalspiegel-bepalingenn eventueel nodig zijn. 

Hoofdstu kk 7: Behandelvolgord e voo r gemiddel d ernstig e tot 
ernstig ee psoriasi s van het plaqu e type : herzien e richtlijne n en 
stroomdiagram . . 

Omm de bestaande voorlopige richtlijn te herzien en te vernieuwen voor 
dee behandeling van gemiddeld ernstige tot ernstige psoriasis van het 
chronischh plaque type, werd het bewijs uit 2 systematische reviews 
gebruikt,, de gegevens uit de eerste RCT van MTX en CsA en werden 
recentee analyses van patiënten voorkeuren gebruikt. Gegevens over 
contra-indicatiess zijn geëxtraheerd uit recente consensus rapporten 
overr hoe de behandelingen dienen te worden gebruikt tezamen met 
recentee traditionele overzichtsartikelen, handboeken, verschillende 
tekstboekenn en internet databases. 

Inn de herziene richtlijn is de voorgestelde volgorde van behandelingen 
UVB,, PUVA, MTX of CsA en uiteindelijk ACI. Voor praktisch gebruik is 
dezee richtlijn vertaald in een stroomdiagram. Dit stroomdiagram bevat 
relatievee en absolute contra-indicaties van de respectievelijke 
modaliteiten. . 

Conclusies: Conclusies: 
Opp grond van nieuwe studieresultaten, aangevuld met gegevens uit de 
recentee literatuur, is in de herziene richtlijn de voorgestelde volgorde 
vann behandelingen: UVB, PUVA, MTX of CsA en tenslotte ACI. 
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