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Commentaar

Blijven we artrose behandelen met
paracetamol?
Marjolein Berger, Siep Thomas, Sita Bierma-Zeinstra

Volgens de continue morbiditeitsregistratie (CMR) staat artrose
in de ranglijst naar frequentie van vóórkomen van aandoeningen
van het bewegingsapparaat bij vrouwen op de derde plaats, nog
vóór lage-rugpijn. Bij mannen komt artrose na lage-rugpijn.1
De klachten die bij artrose het meest op de voorgrond staan, zijn
pijn en stijfheid. Hierdoor ontstaan vaak ernstige beperkingen in
het dagelijks functioneren.. Alleen cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken op populatieniveau meer functieverlies en verlies aan kwaliteit van leven dan artrose.2
Het Amerikaans College van Reumatologie (ACR) adviseerde
paracetamol als eerstelijnsbehandeling van symptomatische
artrose in zijn in 2000 herziene richtlijn.3 In de Standaard Nietacute knieklachten bij volwassenen neemt het NHG dit advies
over.4 Ook in een Engelse richtlijn over NSAID’s versus basale
analgetica bij de behandeling van pijn bij artrose, bevelen de
auteurs paracetamol aan als middel van eerste keus.5 Een van de
redenen voor deze keuze was het gebrek aan bewijs dat NSAID’s
effectiever zouden zijn dan paracetamol, naast het risico op ernstige, gastro-intestinale bijwerkingen6 en minder ernstige gastrointestinale bijwerkingen (dyspepsie7) van NSAID’s.
Tot voor kort leek dit standpunt gerechtvaardigd. Twee veel geciteerde RCT’s die begin jaren negentig zijn uitgevoerd, suggereerden dat ibuprofen en naproxen niet wezenlijk beter waren dan
paracetamol.
De eerste RCT, uit 1991, vergeleek 2 doses ibuprofen (dagelijks
1200 mg of 2400 mg) met paracetamol (dagelijks 4000 mg) bij de
behandeling van 184 patiënten met artrose van de knie. De
patiënten rapporteerden in alledrie de groepen na vier weken
behandeling minder pijn en bewegingsbeperking, maar de onderzoekers konden geen verschil in effect aantonen tussen de drie
behandelgroepen onderling.8 De tweede RCT uit 1993 vergeleek
tweemaal daags 375 mg naproxen met viermaal daags 1000 mg
paracetamol bij de behandeling van 148 patiënten met artrose
van de knie. Na 6 weken rapporteerden de patiënten in de
naproxengroep significant minder pijn in rust dan de paracetamolgroep. Na 2 jaar follow-up waren de effecten vergelijkbaar
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voor de 2 behandelgroepen; er was echter 65% uitval waardoor
eventuele verschillen niet meer significant waren.9 In beide
onderzoeken kwamen meer gastro-intestinale bijwerkingen voor
in de NSAID-groep(en) dan in de paracetamolgroep (23 versus
16% 6; 17 versus 6%7).
Tot en met eind jaren negentig waren bovenstaande onderzoeken
de enige RCT’s waarin het effect van NSAID’s en paracetamol bij
artrosepatiënten op betrouwbare wijze werd vergeleken. Twee
andere trials vergeleken een niet-maximale dosis paracetamol
met diclofenac en zijn om die reden moeilijk te interpreteren.10,11
Onlangs zijn echter resultaten van nieuw onderzoek gepubliceerd.
In een in 2001 verschenen gerandomiseerde cross-over trial wordt
diclofenac + misoprostol vergeleken met paracetamol bij de
behandeling van patiënten met artrose van de heup of de knie.
Patiënten waren hun eigen controles en werden afwisselend 6
weken met dagelijks 150 mg diclofenac + 400 µg misoprostol of
dagelijks 4000 mg paracetamol behandeld.12 De auteurs concludeerden dat diclofenac + misoprostol meer verbetering van de
pijn gaf dan paracetamol, hoewel bij patiënten met een milde
artrose beide behandelingen een vergelijkbaar effect hadden.
Diclofenac gaf, ondanks de toevoeging van misoprostol, nog
steeds significant meer gastro-intestinale bijwerkingen dan
paracetamol (34,4 versus 24,4%). In de diclofenacgroep ging het
meestal om diarree (ten gevolge van misoprostol), buikpijn en
misselijkheid.
Hoewel diclofenac mogelijk een betere pijnstillende werking heeft
dan paracetamol, blijft het optreden van gastro-intestinale bijwerkingen bezwaarlijk. Met de komst van de selectieve COX-2-remmers die minder frequent ernstige gastro-intestinale bijwerkingen
zouden hebben,7 krijgt de discussie echter een nieuwe impuls.
In het januarinummer van de JAMA wordt verslag gedaan van een
trial naar de effectiviteit van rofecoxib, celecoxib en paracetamol.13 Men vergeleek het effect van behandeling op pijn tijdens
lopen, nachtelijke pijn, pijn in rust en ochtendstijfheid. In totaal
382 patiënten met artrose van de knie kregen ’s ochtends 12,5 mg
rofecoxib, ’s ochtends 25 mg rofecoxib, ’s ochtends 200 mg celecoxib of viermaal per dag 1000 mg paracetamol. Na 6 weken bleken de 3 groepen die een COX-2-remmer hadden gebruikt meer
verbetering van de pijnscores te hebben dan de paracetamolgroep; behandeling met 25 mg rofecoxib ’s ochtends had op alle
fronten het beste effect.
Gastro-intestinale klachten werden bijna niet gemeld en er werd
geen verschil in vóórkomen gevonden tussen de behandelgroepen.
Is de tijd aangebroken om geen paracetamol, maar COX-2-rem-

45(8) juli 2002

Huisarts & Wetenschap

bsl - h&w 02 08 03

07-08-2002

14:33

Pagina 403

mers te gaan voorschrijven nu de COX-2- remmers zo goed lijken
te presteren en we ons over de gastro-intestinale bijwerkingen
ook geen zorgen meer hoeven maken?
Gezien de gedegen opzet van bovengenoemde RCT’s mag men
aannemen dat deze onderzoeken een belangrijke bijdrage gaan
leveren aan de discussie over het gebruik van NSAID’s bij de
behandeling van artrose. Toch onthouden de auteurs de lezer
enige belangrijke informatie, die volgens het CONSORT-statement wel gerapporteerd had moeten worden.14
Zo is het niet mogelijk om een indruk te krijgen van de grootte
van het effect. Hoewel het verschil in pijnreductie tussen de twee
behandelgroepen statistisch significant was, weten we niet hoe
klinisch relevant de pijnreductie was omdat er geen melding
wordt gemaakt van de pijn die de patiënten aan het begin van het
onderzoek hadden.15
Daarnaast is het bekend dat medicatie die eenmaal daags gebruikt
moet worden de beste therapietrouw geeft.16 Medicatie die ’s ochtends moet worden ingenomen wordt het minst vaak vergeten.17
In de eerste RCT moesten de COX-2-remmers ’s ochtends worden
ingenomen terwijl paracetamol viermaal daags werd ingenomen.
Alle patiënten gebruikten hetzelfde aantal tabletten: de hun toegewezen trialmedicatie, in de COX-2-remmergroep aangevuld met
placebotabletten. Het lijkt aannemelijk dat een eventuele slechte
therapietrouw het effect van paracetamol het meest zou benadelen. Zelfs al zou de therapietrouw in beide behandelgroepen gelijk
zijn, dan nog zou het toch zeer interessant zijn om de resultaten
van de patiënten met een goede therapietrouw van beide groepen
te vergelijken. Als paracetamol even effectief zou blijken als de
C0X-2-remmers, dan betekent dit dat de effectiviteit van paracetamol sterk afhankelijk is van de therapietrouw van de individuele
patiënt. In dat geval zou de clinicus zelf kunnen afwegen of hij op
basis van een slecht of goed veronderstelde therapietrouw, COX2-remmers dan wel paracetamol zou willen geven.
De uitkomsten in het voordeel van de COX-2-remmers uit beide
laatstgenoemde trials staan dus nog ter discussie. Hoewel COX2-remmers mogelijk effectiever zijn bij symptoombehandeling
dan paracetamol en de gastro-intestinale bijwerkingen op korte
termijn achterwege blijven, is er nog onduidelijkheid over de bijwerkingen op lange termijn.
Ernstige gastro-intestinale bijwerkingen komen weinig voor,
ongeveer 1% per gebruikersjaar.6 Bij een follow-up van 6 weken bij
een relatief kleine groep patiënten zal daarom zelden een dergelijke bijwerking worden gevonden. Wil men iets over deze bijwerkingen zeggen, dan is een aanzienlijk langere follow-up met grotere patiëntenaantallen noodzakelijk. Naar bijwerkingen op de
nier is in deze onderzoeken niet gekeken. Verder hebben de COX2-remmers op de lange termijn mogelijk cardiovasculaire en protrombotische bijwerkingen. Over deze bijwerkingen zijn kortgeleden verontrustende gegevens gepubliceerd: het lijkt erop dat
behandeling met rofecoxib het – op zichzelf kleine – risico op ernstige cardiovasculaire problemen zoals hartinfarct in vergelijking
met behandeling met naproxen verdubbelt.18
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Concluderend lijkt de evidence om nu maar over te stappen op de
NSAID’s bij de behandeling van artrose nog te veel tegenstrijdigheden te bevatten. De clinicus die behandeling met een selectieve COX-2-remmer overweegt, zal het geringe effectiviteitsvoordeel moeten afwegen tegen de nadelen van twijfel over zeldzame
ernstige bijwerkingen en een veel hogere prijs.
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