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Summary in plerspective 

The stu~dl~es descrlbed In this thesis cover important aspects of outcome assessment in 
Ankylosing Spondyl~tis (AS). For decades, research In AS was focused on eliciting the 
pathophysiological mechanisms operative in this helemg~eneous disease, rather than on 
outcome assessment. The latter was considered unnecessary, silnce effective drugs 
were lack~ng and clinical trials were rarely performled in AS 

Two consecutive developments have changed this picture dramatically The first 
development was the foundation of the international Assessment in Ankylosing 
Spovldylitis (ASAS) wrkllng group in 1995 in Amsterdam, the subsequent expert-based 
establishment of domains of outcome, and core sets of m~easurernents to assess 
efficacy withnn these domaans, and the endorsement of these core sets by the Outcome 
Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials (ONERACT) initiative in 1998. The 
second development was ?he discovery of biiol~oglcal drugs that have the potelnti~al to 
inhibit (the activity of) tumor necrosis factor (TNF)-alpha, and dhair ~ntroiduction in 
chronic inflam~matory diseases such as RA. Since anecdotal reports suggested efficacy 
of TNF-block~ng dl~rwgs in AS and in Chrohn's disease (a disease associated with AS) as 
welll, and pharmaceutical indulsltry expressed their willingness to further devellop TNF- 
blocking drugs in this disease, an immediate need for appropriate outcome measures to 
be used 11n clinical tr~als arose. The appl~cation of TMF-blocking drlugs in AS cllinical trials 
has boosted the recent development of outcome measures in AS, has been a 
justificatioln for the scientific work summarized in this thesis, and has set the iresearch 
agenda for the Xarthcomlng years. 

In chapter 2, responsiveness and discriminatory capacity of measurement ~lnstrurnents 
lncruded In the core set for d~lsease controlling an~tlrheurnal~c therapy (DC-ART) In AS 
was investigated, making use of the data of one of the first clinicall trials witlh TWF- 
block~lng therapy in AS. Responsiveness and d~scrim~~natory capac~lty are important 

characteristics of measurement ~nstrurnents w~th respect, to thle~r use In clin~cel trialls It 
was sh~own that the majority of instruments in the DCART core set indeed fulWlled these 
prerequisites, wh~ch makes them useful as endpoints in clln~cal trials. 
Chapter 3 focuses an rmeasurrng radiographic damage ~n AS. Radiog~raph~c damage 
was considered an important dorna~ln already by ASAS, but up to recently, an 
appuopnatelly val~dated mstrumenk to measure radiographic damage and progression of 
damage was lack~ng In this chapter, three sclorlng methods to measure rad~ographlc 
damage of the spine were compared w~th respect to the validation criteria proposed by 

QMERACT: 1) Truth, ( o ~  does the ~nstrument really measure what it is supposed to 
measure?); 2) Dnscrirn~nat~on~, (lor does the measure d~scrlminate betwee~n groups of 
patlents with d~lfferent levels of sever~ly?); alnd 3) Feasibility, (or 1s ~t feasiblle to use 2h11s 
measure nn the context of clinical tr~als?). 



One scoring method, "ee mod~fied Stoke Ankylosing Spondylrtis Splnal Smre 
(mSASSS), appeared lo outreach the oth~er twvo tested methods un terms of relnablllty 
(between readers) and sens~tnvib-to-changle. Based on thus study, the mSASSS was 
proposed as the method of choice to assess radiographic progressuon In AS clinical 
trials, and as such endorsed by OMEWEZT in 2004. 

GhalpZer 4 focuses on a methodological w%e pertainlng to scoreng rad~ograghrc 
progression in ci~nucal tnals: should radiographs be read "chronologncally"' (wllh k n o w  
tlrn~e order) or "panred" (with concealed tumle order)? The theoretical advantage of 
chrono'oglcal reading (more signal prcked up) can be a sou~rce of baas In clrn~cal trnals, 
because ~t may give the reader a d~rection to expected deterioration and the scores may 
be dependlent on the magnitude of progression, which can be d~fferent nn both treatment 
groups. At the other hand, palred reading may be at the cost of slgnal ~ntensrty. Slgnal 
in1tensllty has allways been a source of concern, since ava~lable data showed that 
measurable radiograph~nc progression in patients with AS 1s slow. This study, however, 
sliowed that even wrth panred reading there was sufFfic~@nt progression In a 2-year per~od 
to be picked up by the ~ ISASSS.  This finding IS reassuring, since the methodology of 
measuring radiographic progression requested by reg~strat~on authorities includes 
scaring wrth paired time order. 

C~hapter 5 addresses a clrnical probl~em: "Is I I ~  really necessary to take radiographs of the 
splne to be in~forrned a~bout the extent of damage, or IS ~t sufficient to cll~nically determ~ne 
spinal rnobiill~~ty by one or more of the ava~lablle sp~nal mobility instruments?" This study 
shows that sp~nal mobility and radiographic dalmage are expectedly correlated on the 
group level, but that concordance beltween slpinal mobilllty measurements and 
radiographic damage are insufficient to asslure an appropriate classificat~on at the 
individual patient level. The conclusion of this study therefore was tlhat spinal mobility 

measure8 could not repla~ce radiography of the spine in order to get an impression about 
strvctwra~l damage in patien~ts wrth AS, which gives jllustice to the ~ncluslon of the dorna~~n 
radiogreph~lc damage in the ASAS core set far DCART rn addit~lon to the doma~n sprnal 
rnobi~l~~ly. 

Cheptsr 6 of this thes~s treads upon a methodological by-path Selection of patnents for 
a clinical trial at baselme based on prediction of the outcome of interest. Usually. 
patients selected for a clinical trl~al have a rellatuvely bad prognosis (or: a high propens~ty 

on an unfavorable owltcome) because it is w~dely accepted that such a select~on 
ameliorates the statnst~cal demonstratuon of a treatment difference. This study shows 
that the extent 'to which treatment contrast 1s determined by baselme propens~lty is 
dependent on how a treatment redluces the rlsk of an unfavorable outcome, by absolute 
rislk reductbon or by relatuve r~sk reduct~on. Thaulgh relatuve r~sk redudron models (eg. 
50% redluct~on of the rlsk irrespective of the basellne risk) are most prevalent in 
pharmacology, a few examples froinn uheurnatond arthritis clinical trlals suggest an 



absolute rrsk reduction model for two treatment strategies, which may have irnpliwtioiis 
for the selectlorn of patients for such trials. 

Chapter 7 describes the results of a randlom~rzed contmlled trial1 in which ail 
methodological principles of scoring rad~egraphic progression as rnent~oned before were 
applied The tr~al compared M e  strategies of treatment with non-slerordalr ant[- 
lnflammabory drugs (NSAIDs) In patients with AS: one strategy with tPie continuous use 
of NSAlDs, one strategy with on- demand-only use of NSAlDs. The primary outcome 
measure was radiographic progressIan after a 2-year follow up perrod. Rediogra~plaic 
damage was scolred by mSASSS, as outlined before, with radiographs presented with 
concealed time order (paired reading). The study not only showed that progression was 
measurable In a cons~derable proportlon of patients fconfirun~ng sensvtivity to change of 
the method), but also that continuous NSAIP use was associated with significantly less 
radiographic progression as compared to o~n-demand-only NSAID use (discriminatory 
capac~ty]. These results showed that 2-year radiographic progression is a feasi~ble 
endpornt in AS cl~nlcal trials, confirmled that the mSASSS is an appropriate Instrument to 
assess radhographic progression, and shed new light on the potentla! of NSAIDs BS 

drugs that may influence structural damage in AS. 

How will the studies described In this thesis contlribute to clinl~cal science in the field of 
AS in the near future? 

It m beyond any doubt that clinrcal outcome research in AS in the year 2005 stands et a 
different level as compared to a decade ag~o. As stated above, evaluatl~on of TNF- 
blocking drugs and outcome research In AS have mutually catalyzed each other's 
development, reaching a state thlat approximates the level of development of 
rheumatoid arthritis. Putatively as a consequence of the speed of development, a few 
areas of outcome assessment 1r-1 AS are relatively untouched. First, wnlrke the situation 
In RA, and despite many efforts in the past, it IS still1 not klrrown how to predict a 
favorable or an unfavorable long-term outcome of the disease at presentation Second, 
whilst the effircacy of TNF-blacking drugs on slgns and symptoms of the disease is 
undisputed, ~t 1s sY~ll unknown whether these drugs truly ~nflue~nce long-term outcorns, 
lnclwd~ng structurai damage Third, and related to some extent, many experts In O~he field 
cons~der the success of TNF-blockrng drugs In AS, which is based an subjective 
Improvements, irrsufflclently substantiated by improvements on objeetlve insiruments 
that are beyond the ~nfluence of pa,tuent's percept~ons. 
Prediction of long-term outcome in AS, drug effects on structural damage, and objective 
lrnproveme~nts by drugs will be major frelds of research rn the forthcomrng years, which 
all requrre a relevant (set of) owtcom~e measure(s). There are good meth~odolog~ca! 
arguments to postulate that imaging - pkain radrography of the splne to assess str~ctu~ral 
damage and rnagnet~c resonance imaging (MRI) of the spine to assess lnflamrnatron 



a~nd tc3i some extent sOmctural damage - will play an increasingly ~mportarut role in the 
assessment of varlouls types of oukmme in AS. 
Radiography of the slplne reveals sbuctural damlage, whch 11s associated with spinal 
rncrbility and with funcllion, and therefore is considered relevant to patients. What is still 
unknom 18 whether radiographic pmgression is determined by disease activity andlor 
inflammation, as in W, but the analys~s of databases of cellnical "Oals an~d long-term 
obsewel~anal studies will shed laght on this relationljhip. A very ilrnportani field of 

researclhl wull be the substantration of inhiblitiolr of radilographrc progression by TNF- 
blocking drugs. Mlost probably, the evaluation of a "'structural damage claim" for such 

drugis wllll be unprecedented because normal tnal designs do not suffice It 1s widely 
considered unethical to perfarm placebo-controlled clln~cal traals In whbch patients are 
refrained from effective therapy for a period of at least 2 years, requtred to obtain a 
sufficiently large treatment contrast in radiog~raphic progression. Technical 
developments in the processbng of radiographs (eg" digitlmation) make it possible to 
rnattc~h radiographs of actively treated patients with radiographs of palrsnts from 
untreated cohorts in an indi~stinguishable manner, and offer these radiographs to 
readers for scoring in a concealed time orde~r. Obviously, such an experimental set-up 
lacks the advantage of prognostic slrnilarity of treatment groups, which is inherent to 
randornizat~~on But differences between artificial treatment groups are only relevant In 
so far they delerminle radiographic progression. Unlbke the situation in RA, up to now, 
thorough analysis ~11th multiple dernagraphlc, clinical, laboratory and genetic variables 
has not revea~led a single variable that contributes to explainbng Zyear radiographic 
progression. It is "darefore to be expected that - given the impossibility of a 2-year 
randomized controlled trial - a controlled cohort design, i~n which radagraphic 
progression of activsly treated AS patients is compared with radiographic progression of 
not concurrently treated cantral patients, will reveal useful informatio~n with regard to the 
potential of TNF-blocking drugs to inhibit progression of structural damage, and to fill In 
lacking information pertainling to objective outcome doma~ns. 
MIRI of the spine is an ~~rnaging rnlodall~ity with prom~sing prospects. MRI techniques 
vlsual~ze inflammation of the vertebrae and adjacent structures, as welll as structural 
damage such als the formation of syndssmophfles and vertebral eroslons Preliminary 
data have shown that 'WMRl activity" of the spins can be suppressed by TNF-blocking 
drug~s with a time interval of 16 weeks, whilst being unchanged In placebo treated 
patients. The actual place of MRl as a measureme~nt instrument in AS cllnlcal trllals, and 
later on in clinical practice, 11s dependent on how accurately MRI i~nflamrnatron reflects 
signs and symptoms of AS, function anld quality of life, as expressed by patbents, and 
how accurately MRl inflammation predicts irnpairrnelnt of spilnal mobility and structural 
damage later on. An internatianal working group unde~r the umbrella of ASAS and 
OMERACT, and consisting af experts in the field of maglng, is now pursubng a 

tlh~orough validation program in o~rder to establish the value of MIRl of the spbne as an 
outcome instrument for AS. It is to be expected that "MRI-activity'Will become important 
in the decision whether a patient with AS has active d~sease, whether this patient has an 



unfavorable prognosis, and whether treatment w~th TWF-blocking drugs should be 
started. Other fields in develaprnent are biomarker research, genomlcs and proteomlcs 
which are also applied to AS. MRI in ~~mbin~a l ion  w'th plailn radliography, together with 
the achievements of these new research filelds, may help elucidating pathophysiological 
mechanisms undedying AS. 

In summary, AS is a popular research fieM nowadays. A better understanding of the 
disease mechanisms, of its course and impact, and of the various effects lof drugs hs all 
Mthln the scope of currently planned research. A high standard of outcome assessl-nent 
is crucial in this process, and the stu~dies dIescrlbed in thls thesls may have added to 
this. 



Samenvatting in perspectief 

De in dit proefschrift beschreven studies bevatten belangrîjke aspecten van outcome 
asSessment (hei beoordelen van dle lange termijn uitkomst) van de ziekte van 
Bechterew. I-let onderzoek op het gebied van de ziekte van Bechterew heeft zich 
tientallen jaren voornamelijk gericht op de pathofysiologische m~echanismen van deze 
aandoening, en niet zozeer op outcome assessmienf. Dit laatste werd als onnodig 
beschouwd omdat er immers geen medicijnen beschikbaar waren die het ziektebeloop 
positief konden beïnvloeden Daarnaast werd ook bijn~a geen onderzoek gedaan met 
medicamenten. 
Twee opeenvolgende on~twikkelingen hebben dit beelld drastisch veranderd. Allereerst 
vond in 1995 de oprichting van de internationale werkgroep "ASsessment in Ankyliosing 
Spondylitis (ASAS)" plaats te Amsterdam. Deze internationale groep van desklundigen 
definieerde de aspecten wan de ziekte valn Bechterew die gemeten diiend~en te worden 
voor verschillende situaties, bijvoorbeeld een klin~ische trial, of de dagelijkse praktijk. 
Ook selecteerde zij de bijbehorende meetinstrumenten Deze ASAS activiteiten werden 
in 1998 bekrachtigd door OMERACT, hlet wereldwijde initiatief op hek gebied van het 
ontwikkelen van witkomstmaten bij reumatische zsekten. 
Een tweede belangirijke ontwikkeling was de ontdekking van biologische medicijnen die 
in staat waren om tumor necrosis factor alpha te remmen, de zogehetein anti-TNF 
middelen. Tumor necrosis factor alpha is een stof die deel uitmaakt van oen 
ontstekingscascade bij chronisclh~e ontstekingsziekten. DB introdluctie van deze 
middelen bij de behandeling van patienten met reuma'oo'ide artritis liet spectaculaire 
resultaten zien. Op kleinere schaa~l werd er ook geëxperimenteerd met patienten met de 
ziekte van Crohn (een silekte die geassocieerd is met de ziekte van Bechterew) en bij 
patiënten met de ziekte van Bechterew. Deze eerste resultaten waren positief De 
farmaceutische industrie wilde dan ook de anti-TNF middelen laten registreren voor de 
ziekte van Bechterew, waarvoor grote klln~sche trials noodzakelijk  zijn^, met ges~hlkle 
meetinstrumenten. Het kan rustig worden gesteld dat de toepassing va~n anti-TNF 
middelen bU de -bekte van Bechterew heeft gezorgd voor een enorme stimulans voor 
het onderzoek op het gebied van outcome assessment' bi4 de ziekte wan Beclht@rew 
Deze ontwikkelingen zijn een rechtvaardiging voor het weten~schappelijke werk zoals 
samengevat in dit proefschrift, en hebben tewenis de canderzoeksagenda voor I-iet 

Bechterew onderzoek voor de komende jaren bepaald. 

Met de komst van die anti-TNF rnlddelen lijkt het erop dat er medicatie beschikbaar is 
gekomen waarmee het ziektebeiloop fundamenteel kan worden beinvloed Of dit ook 
daadwerkelijk bet geval is zal door onderzoek in klinische trials mcpete~n wo~rden 
uitgezocht. Voor dit doel heeft de ASAS een spec~ale set meetinstrurnen~ten ontwikkeld, 
de DCART core set In hoafdstuk 2 wordt een studie beschreven waarin de 
gevoeligherd en het onderscheidend vermogen van de nnstrwmen~len behorend tol deze 
set onderzocht wordt. Hierbij wordt gebruik giernaakt van de resultaten van een van de 



eerste trials waarin anti-TMF medicatie bij Bechterew patieriten werd getest. Wet bleek 
dat het merendeel van de gesleliecteerde instrumenten over een voldoende gevoeligheid 
en onderscheidend vermogen beschikten, hetgeen ze tot bruikbare ~nstrumenten maakt 
voor hel beoordelen van klinische trials. 

Hoofdstuk 3 richt zich op het meten van radiologische schade van de ziekte van 
Bechterew Door de ASAS werkgroep werd radrologische schade ais een belangrijke 
uitkomst gezien, echter een gevalideerd en geschikt instrument om radrologische 
schade en het voortschrijden van deze schade (progressie) te meten. ontbrak. In dit 
hoofdstuk worden drie smrinigsrnethctdes, die de radiolagisehe schade wan de 
wervelkolom meten, vergeleken op basis van validatre-criteri~a zaais voorgesteld door de 
OMERACT. Deze criteria zijn als volgt: 1) Meet het instrument daadwerkelijk wat het 
veronderstelt te meten? 2) Kan het instrument onde~rscheid maken tussen groepen 
pati61nraen met een verschilliende ernst van de aandoening? . 3) Is het praktisch haalbaar 
om het instrument toe te passen in de context van een klinische trial? Deze drie crrteria 
worden in het OMERTACT fillter aangeduid met de volgende Engelse termen; truth, 

discrimination and feas~ibility. 
Ebn sco~ringsrnethade, de gem~odificeerde Stoke A~kylosing Spondrlrtis Spinal Score 
(mSASSS), blleek beteir dan de andere twee met betrekking tot betrowwlbaarheid (dat wil 
zeggen: de hoogste mate van overeenilkornst tussen versclhillende gebruikers van de 
methode) en de rnSASSS bleek het meest gewoellig voor veranderingein. Gebaseerd op 
deze studie werd de mSASSS voorgesteld als de methode van eerste keus om 
radiologische progressie in klinische trials bij Bechterew patienten te beoordelen. Dit 

voorstel werd in 2004 door OMERACT bekrachtigd. 

Hlaofdistuk 4 richt zich op de methodologie van de scxgrungs volgorde van rbntgenfoto's 
om radiologusche progressie te beoordelen. De vraag hierbij rs of de foto" van een 
petlBrrt gescoord moeten worden in een chronologische, dus bekende volgoIrde, dan wel 
in een w~illskeurige volgorde. Hel theoretische voardsel van het scoren in 
clhronologucche volgorde is dat er een grotere verandering wordt gezieln. Maar dit 
voordeel is ook geilijlk een nadeel. Het bekend zijn van de volgorde kan er iimlmers toe 
leiden dat mem geneigd is meer schade te men dan er daadwerkelijk is, omdat men 
meer schade verwacht. Het scoren van de foto's in willekeurige volgorde heeft dit 
nadeel niet. Maar men is gen~eigd behoudender te scoren, en het gevaar bestaat diat 
een daadwerkelijk bestaand verschil tussen twee versch~illeinde groepen niet ~ o r d t  
gezien. Op die manier gaat het scoren met een willekeurige volgorde ten koste wan 
sigriaaliniensiteiY. De signaalintensite~t is altijd al een bron wan zorg geweest om~dat de 
progressie bij de ziekte van Bechterew zeer langzaam verloopt. De studie beschreven 
in dit hoofdstuk laat echter zien dat zelfs met het scoren van d~e foto's in willekeurige 
volgorde middels de mSASSS, er meetibare progressie optreedt gedurende een follow 
up duur van 2 jaar. 



In hoofdstuk 5 komt de wolgende klin,esche vraag aan de ord~e: " IS het werkelyk nodig 
om i'antgenfoto'c wan de wervelkolom te nemen om geynformeerd te woIrden over de 
mate van schade, of is het voldoende om klinisch de beweeglijkheid wan die 

wenrelkolom te bepalen met behulp van 6 t h  of meer meetinstrumenten? Dlere studie 
laat zien dat er zoals verwacht een correlatie bestaat lussen spinale nicpbiliteit en 
radiologische schade, maar dat de overeenkomst tussen deze spinale mobiliteit en 
radiologische schade onvoldoende is olm de individuele pafi6nf correct te classificeren. 
De conclusie van deze studie is dan ook dat het meten van de beweeglijkheid van de 
wervelkolom miet als vervanging kan dienen voor rontgenfoto's om een indruk te krijgen 
wan de structurele schade bij Bechterew patiënlten. Deze conclusie rechtvaardigt de 
i~nclusie van het beoordelen van radlalogische schade naast het beoordelen van de 
spinale mobiliteit iln de DG-ART core set van de ASAS. 

Hoofdstuk 8 van dit proefschrift beschrijft een uits'tapge op een methodologisch zijpad: 
selectie van patiiefltein voor een klinische trial. Normaal gesproken worden patiënten 
gessllecteerd die een slechte prognose hebben of te wel een hoge kans op een 
on~gunstig resultaat. Dit omdat een dergelijke selectie de kans het grootst maakt dat 
statistisch ka~n werden aangetoond dat een behandeling daadwerkelujk effect heeft. De 
in dink hoofdstuk beschreven studie laat zaen dal de mate waarin selectie het 
behandelingcco~tracit beïnvloedt afhangt van de manier waarop de behandeling het 

risico van de ongunstige uitkomst reduceert; door absolute dan wel relatieve risico 
reductie. Hoewel relatieve risico reductie modellen (bijvoorbeeld 50% minder kans op 
de ongunstige uitkomst aan het eimd wan de behandeling ten opzichte van liet begin 
risico) het meest voorkomen binnen dei farmacologie, SiwggeFerern sen aantal 
voorbeelden afkomstig uit trials met reumatoide artrrtis patiënten dat een absoluut risico 
i-ductle model werkzaam is. Dit zou implicaties kunnen hebben voor de selectie van 
patiënten voor klinische trials. 

Hoofdstuk 7 beschr~~jft de resultaten van een gerandolmiseerde gecontroleerde trial 
waarin alle eerder beschreven methodologische principes worden toegepast. In de trial 
werden twee behand~@lingsstrategieii!n met non-steroidale anti-inflaminatoire mediclijnen 
(WSAlDs) bij Bechterew patiënten vergeleken. Bij de eerste behandelstrategie gebruikt 
de patiiëint voortdurend een NSAID en buj de tweede strategie gebruikt de patiglnt alleen 
een NSAID als hijlzij klachten heefl, dan wel symptomen bemerkt ("inaar belhoeRe"). 81s 
primaire uitkomstmaait werd gekeken naar de radiologische iprogressi~e over 2 jaar. De 
radiologische progressie werd gescoord middels de mSASSS waarbij de foto's In 
willekeurige volgorde werden bekeken. Deze stu~die liet niet alleen zien dat er bnj een 
aanzienlijk deel van de patienten inderdaad progressie ziclnlbaar was maar ook dat het 
continue gebrulk van NSAIIDs geassocieerd was met een sagnificant lagere radila- 

logische progressie als werd vergeleken met de patiënten die een NISAID gebruikten 
naar behoefte. Deze resultaten bevestigen dal radloiogusche progressie over 2 jaar eeln 
praktisch haalbare uitkomstmaat is in trials met Bechterew patiënten Tevens 



bevestigen deze resultaten dat de mSPISSS een geschikt instniment IS voor het meten 
van radiologische progressie en werpen zij nieuw licht op de rol die NSAiIQs spelen in 
de behan~dleling wan Bechterew patienten. 

Hoe kunnen de studies d ~ e  zijn beschreven in dit proefschrifi bijldragen aan het klinisch 
watenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Bechterew in dle nabije toekomst? 

Het is zondlar enige twuwijfel een feit. dat het klinisch onderzoek met betrekking tot 
o u f c i ~ r n ~  as$@ssmenE van de ziekte van Bechterew van een geheel ander RIVO IS dan 
een decenniu~rn eerder. Zoals reeds eerder vermeld hebben de komst valn anti-TNF 
middelsn en het onderzoek van offfcoms assr;.ssment bij Bechterew elkaars 
ontwikkeling gekatalyseerd. Dit heeft voor oufcosne oissessmenfgeletd tot een status die 
ongeveer gelijk is aam die van oufcome assessment in het onderroeksveld van 
reumatoSlde artritis, een veld dat hol voor kort een grote voorsprong had. Door de 
elnorme snelheid waiarmee de ontwikkelingen zich binnen het Bechterew on~dermoek 
hebben voltrokken zijn er een aantal gebieden die relatief weinig aandacht hebben 
glehad. Ten eerste is hiel nog steeds nuet bekend, ondanks diverse pogingen, hoe bij 
vroege zrekbe het langere ter~mijn beloop voorspeld kan worden, dit rn tegenstelling tot 
de situatie bij reumatoide artritis. Ten tweede, het effect van antu-TNF middelen op 
klachten en symptomen van Bechterew is onomstreden, maar het IS nog steeds 
onbekend of deze middelen de lange termijn uitkomst beirnvloeden, inclusief structurele 
schade aan de wervelkolom. Als derde punt sluit hierbij aan dat een aantal experts het 
succes van ant~-TNF blokkers bij de ziiekte van Bechterew besc~h~ouwen als een succes 
dat gebaseerd is op subjectueve symptomen, en niet op objectieve instrwme~nten 
(instrwrnenien die niet kunnen worden beinvloed door de perceptie van de pali&nt). 
Deze drie punten, het voorspellen van de lange termijn uitkomst van Bechterew, de 
effecten van medicatie op structurele schade, en ob]ectiewe verbeteringen door 
imadieatle, zullen de komende jaren belangrijke onderwerpen zijn iin het Bechterew 
onderzoek. Al deze zaken vereisen relevante uitkomstmaten Er z i~n  goede 
metli~odologisclre airguunenten om te stellen dat de conventuone1le rdntgenfoto van de 
wervelkolom om structurele schade te beoordelen en een NIRII van de we~ell~kolom om 
de ontsteking te beoordelen (en tot op bepaalde hoogte ook de structurele schade), een 
steeds belangr~ijken rol zullen gaan spelen bij het beoordelen van de uiltkomst van de 
ziekte van Bechterew 
Radiologie van de wervelkolom laat stauictwrele schadle zien, die geassocieerd is met 
spinale beweeglijkheid en mal functioneren Door deze associatie wordt radiologie 
beschouwd als reievei?t wooa de paltient. Hel is nog steeds onbekend of radiologische 
progressie bepaald wordt door zi~ekte activiteit enlef ontsteking, zoals bij reumatcride 
artritis het geval is, Analyses van gegevens wan klinische triials en langdurig 
obseiuationeel onderzoek zuilen hopelijk meer licht werpen op deze relatre. 
Een zeer belangrijk onderwerp van onderzoek zal zijn hel bevestigen van het 
remmende effect van de anti-TNF middelen op radiologische progressie bij Bechterew 



patiënten. Hierbij doet zich echter een ellhisch probleem voos. Met 1s onveranhoord om 
een pla~ebo gecontroleerde trial te doen gedurende 2 jaar, de tijd die nodig is om een 
verschl in radiologische progressie aan te lonen, en daarmee de paYiLnten behorend tot 
de placebo groep een therapie d ~ e  effectief is 0117 de kllinusche verschijnselen te 
bestrijden, te onthouden, 
Technische ontwikkelingen, zoals het digitaliseren vaIn oude rtîntgenfotok, meken het: 
mogelijk om rbntgenfoto" van pabhten die met anti-TNF middelen zijn behandeld te 
matchen met reeds bestaande r~ntgenfota's van pat~iënten die niet behandeld zijn en 
deze aan te bieden om te scoren en te vergel~jken. Oindat in een dergelijke 
expernmentele opzet geen sprake is van randomisatie (toe\ralsverdeling) zijn de 
behandelgroepen niet per defin~tie gelijk qlua prognose van de r~iekte. Echter een 
verschil In prognostische gelijkheld is alleen relevant als het gaal om factoren die de 
uitkomst, in dit geval radiologische progressie, beinvloedsn En voor Bechterew, in 
tegenstelling kot reumatoïde artritis, is ondanks grondige analyse van meerdere 
demografische, kli~nische, laboratorium en genetische variabelen, er geen enkella 
variabele aan het licht gekomen die als prognostische factor aangemerkt kain worden 
Vandaar dat kan worden verwacht dat een experiment als hierboven beschreven 
brwikbalre informatie zal opleveren met betrekking tot het effect wan anti-TNF middelen 
op radiologische schade. 
MRl van de wervelkolom is een beeldvor~mende techniek met veellbelovendle 
verwachtingen. Middels MRI kan ontsteking van de wervels en wan de aanliggende 
structuire~n zichtbaar gemaakt worden, evelnals structurele schade, zoals 
syndesmofyten en vertebrale erosies. Voorloprge gegevens hebben laten zien dat 

ontstekinig~sactivitelr zoals door MR1 wordt weergegleven, kan werden onderdr~ukt door 
het gedurende 6 weken gebruiken van anti-TNF middelen, terw~jl deze 
ontstekingsacttviteit in met placebo behandelde patiënten onveranderd was gebleven. 
De pllaats van MR1 als een meetinstrument voor Bechterew in klinisclhe trials, en later in 
de klinische praktqk, is afhankelijk van de vraag hloe accuraat de entstekingsactlwit~iit 
zoals gezoen middels MRI, de klachten en symptomen, fufwnctie sri kwalrtsit van I @ V ~  
van Bechterew patiienten weelrgeeft, en hoe accluraat de ontstekingsactiviteit zoals 
waargenomen op MRI de spinale mobiliteit en stru~tn-lrele schade voorspelll Een 
~nternationale werkgroep bestaand wit experts op het gebied van beeldvorming is nu 

onder de paraplu van ASAS en OMERACT bezig om de waarde van MRI van de 
wervelkolcr~m als meetinstrument vast te stellen. Naar vewachting mal 
ontstekingsactiviteit zoals door MR1 waargenlomen een blelangrrjk item worden in de 

besluilvarming lof een Bechterew patient een actief z~ekte~beloop heeft, of deze pal~ënt 
een ongunstige prognose heeft en of behandeling met anti-TNF gestart moet worden1 
Op het gebied van onderzoek naar biomarkers, genen en eiwtten zijn er onitzYiklkeWnngen 
gaande dre ook hun toepassing in het Bechterew onderzoek zullen vinden MR1 In 

combinatie met conventi~onele radiolagie en de resultaten van de hlen bovsngemaemde 
onderzoeksvelden kunnen behulpzaam zijn by heit ontrafelen van het paithofyciologlsch 
mechanisme dat Gen grondslag ligt aan de ziekte van Bechterew. 



Samengevat kan wvarden gesteld dat hlet on~derzoek op Piet gebied van Bechterew 
momenteel vdop In de belangstelling staat. Een beter begrip van de ziekte- 
mecPianisrnen, van het ziektebeloop en  de gevolgen, en van de veie effecten van 

behandeling met rnediicijlnen zijn allen binnen het bereik van het hund~ge lopende en 
gisplandt? onderzoek In dft proces is een hoge standlaard met betrekking tot outcome 
asssssment a re rei aal, en de studies beschreven in dit proefschndt hebben daar zo 
mogelijk aan hijglednagen. 




