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CONDOR

Voor gastroprotectie beschikken we, naast de COX-2-specifieke 
NSAID’s, over de mogelijkheid misoprostol of een protonpomp-
remmer toe te voegen aan een conventioneel NSAID. De grootte 
van het preventieve effect ligt voor alle drie opties op een gelijk 
niveau. Het uitgangsrisico op het gecombineerde gastro-intestina-
le eindpunt – perforatie, ulceratie, obstructie of bloeding – wordt 
ongeveer gehalveerd.
Het is logisch te veronderstellen dat de effectiviteit van de 
protonpompremmers beperkt blijft tot de zuurgerelateerde 
complicaties. Naar verwachting zullen protonpompremmers geen 
distale gastro-intestinale complicaties voorkómen, dat wil zeggen 
na het duodenum. Indien gastro-intestinale veiligheid gedefini-
eerd wordt als alle complicaties in het gehele maagdarmkanaal, 
zou een voordeel van de COX-2-specifieke NSAID’s in vergelijking 
met protonpompremmers gepostuleerd kunnen worden.
Deze maand verscheen het verslag van het CONDOR-onderzoek 
[Lancet. 2010;376(9736):173-9]. Dit onderzoek vergeleek celecoxib 
tweemaal daags 200 mg met de combinatie diclofenac tweemaal 
daags 75 mg plus omeprazol eenmaal daags 20 mg bij meer dan 
4400 patiënten met reumatoïde artritis of artrose. Een van de 
exclusiecriteria was het gebruik van plaatjesaggregatieremmers  
of anticoagulantia. Dat exclusiecriterium is van belang voor de 
externe validiteit van het onderzoek. Het samengestelde eindpunt 
van relevante gastro-intestinale eindpunten over het gehele 
maagdarmkanaal kwam voor bij 0,9% van de patiënten in de 
celecoxibgroep en 3,8% in de diclofenacgroep. Dat is een 
statistisch significant verschil.
Moeten de resultaten van het CONDOR-onderzoek ons anders 
doen kijken naar de voorkeursbehandeling voor gastroprotectie? 
Komt er differentiatie binnen de keuze tussen COX-2-specifiek of 
toevoeging van een protonpompremmer? Daarvoor zullen we 
helder moeten definiëren of complicaties in dunne darm en colon 
ook als klinisch relevant moeten worden beschouwd. Die discussie 
wordt nog gevoerd. Houd het nieuws dus bij om ook in de 
toekomst de optimale keuze voor uw patiënten te maken.
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