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Samenvatting 

Jicht is een reumatische ziekte die wordt veroorzaakt door het neerslaan van urinezuur 
(in de vorm van kleine naaldvormige kristallen) in en rond de gewrichten. Deze 
kristallen kunnen een plotselinge ontstekingsreactie veroorzaken. De ontsteking 
bevindt zich vaak in het basisgewricht van de grote teen. Een hoge urinezuur-
concentratie in het bloed, oftewel hyperurikemie, is de voornaamste oorzaak van jicht. 
Hyperurikemie wordt veroorzaakt door een verhoogde urinezuurproductie en/of een 
verminderde urinezuurexcretie. Risicofactoren voor deze hoge urinezuurconcentraties 
zijn alcohol, purinerijke voeding (rood vlees, orgaanvlees, zeevruchten), en fructose-
houdende voedingsmiddelen en dranken (frisdrank en vruchtensap). Daarnaast spelen 
genetische factoren, evenals aandoeningen zoals overgewicht, een verhoogde 
bloeddruk en een verminderde nierfunctie, een belangrijke rol in het ontstaan van 
hyperurikemie.  

Jicht krijgt in toenemende mate aandacht van clinici en onderzoekers. De reden 
hiervoor is tweeledig. Ten eerste wordt er gesuggereerd dat het aantal mensen met de 
ziekte in de laatste decennia is toegenomen en verder zal stijgen. De stijging zou te 
wijten zijn aan veroudering en de toename in het aantal mensen met overgewicht en 
een ongezonde leefstijl. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe vaak 
jicht voorkomt. Ten tweede hebben mensen met jicht vaak ook andere aandoeningen, 
waaronder hart- en vaatziekten. Hoewel deze relatie te verklaren is door gemeen-
schappelijke risicofactoren, zou jicht ook een oorzakelijke rol kunnen spelen in de 
ontwikkeling van deze aandoeningen. Vermoedelijk zijn de hoge urinezuur-
concentraties hierbij van belang. De precieze onderliggende mechanismen voor het 
verband tussen urinezuur en hart- en vaatziekten zijn vooralsnog onbekend.  

In dit proefschrift onderzochten we 1) het classificeren van jicht in weten-
schappelijke studies en het vóórkomen van deze ziekte en 2) de relatie tussen 
urinezuur en drie verschillende processen die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten 
(atherosclerose, vaatstijfheid en disfunctie van de kleine bloedvaten (microcirculatie)).  

 
Hoofdstuk 2 betrof een review over de verschillende methoden waarmee 

individuen met jicht in epidemiologisch onderzoek geïdentificeerd kunnen worden. We 
beschreven  de  formele  classificatiecriteria  voor  jicht  (Rome,  New  York  en  ACR  
(American College of Reumatology) criteria) met de bijbehorende beperkingen. 
Daarnaast gaven we een overzicht van andere vaak gebruikte methoden, zoals ICD-
codes (International Classification of Diseases) en zelfrapportage. Als gevolg van de 
grote variatie in methoden kunnen onderzoeksresultaten moeilijk met elkaar worden 
vergeleken. Naast deze variatie worden de verschillende termen om de ernst van jicht 
uit te drukken inconsistent gebruikt zonder een duidelijke definitie. De interpretatie 
van resultaten kan hierdoor worden belemmerd.  
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In hoofdstuk 3 bestudeerden we het percentage van de bevolking dat jicht heeft 
(prevalentie) en het aantal nieuwe ziektegevallen per jaar (incidentie). We 
onderzochten dit door op een systematische wijze de literatuur te doorzoeken en deze 
resultaten vervolgens samen te voegen. We rapporteerden een geschatte wereldwijde 
prevalentie van 0,6 procent. Echter, de karakteristieken van de diverse studies waren 
enorm verschillend, oftewel er was een grote mate van heterogeniteit (99,9%) tussen 
de studies. Daarom onderzochten we diverse factoren die deze heterogeniteit zouden 
kunnen verklaren. We lieten zien dat de man-vrouwverhouding en de variatie in de 
continenten waar de studies zijn uitgevoerd belangrijke verklarende factoren waren. 
Daarnaast bevestigden onze resultaten dat de manier waarop jicht geclassificeerd 
wordt van grote invloed is op de geschatte prevalentie. Alle klinische en 
methodologische factoren samen verklaarden 88,7% van de totale heterogeniteit.  

 
In hoofdstuk 4 bestudeerden we het risico op jicht bij mensen met en zonder 

diabetes type 2. We vonden dat mensen met diabetes een grotere kans hebben op het 
ontwikkelen van jicht in vergelijking met mensen zonder diabetes. Dit risico was groter 
bij vrouwen dan bij mannen met diabetes en was toe te schrijven aan het verhoogd 
voorkomen van klassieke risicofactoren voor jicht, zoals overgewicht, verhoogde 
bloeddruk en/of verminderde nierfunctie. Onafhankelijk van deze factoren was 
diabetes geassocieerd met een verminderd risico op jicht. Dit verlaagde risico zagen we 
echter alleen bij mannen en was waarschijnlijk toe te schrijven aan een slechte 
regulatie van de bloedsuikerspiegel. Mogelijk gaat een hoge bloedsuikerspiegel gepaard 
met een verhoogde urinezuurexcretie en/of verminderde urinezuurreabsorptie in de 
nier.  

 
Atherosclerose wordt gekenmerkt door vetafzetting op de binnenwand van de 

slagaders, ook wel atherosclerotische plaques genoemd. Deze plaques kunnen de 
doorgang van de slagaders vernauwen wat uiteindelijk kan resulteren in een hartinfarct 
of beroerte. In hoofdstuk 5 analyseerden we de mogelijke relatie tussen urinezuur en 
atherosclerose. Daarnaast onderzochten we of laaggradige ontsteking, een voorspeller 
van hart- en vaatziekten tevens geassocieerd met urinezuur, het onderliggend 
mechanisme was voor het verband tussen urinezuur en atherosclerose. We maakten 
gebruik van markers van atherosclerose en laaggradige ontsteking, zoals gemeten bij 
deelnemers van de CODAM-studie. In onze studie was er geen verband tussen 
urinezuur en enkel-arm-index (een maat voor vernauwing in de slagaders van de 
benen) of al aanwezige hart- en vaatziekten, maar wel met intima-media dikte (een 
maat voor vaatwanddikte). De sterkte van dit verband was echter gering. Opmerkelijk 
was dat de onderzochte associaties sterker waren bij mensen met een normale 
glucosestofwisseling in vergelijking met een gestoorde glucosestofwisseling en diabetes 
type 2. Onze studie kon niet aantonen dat laaggradige ontsteking het onderliggende 
mechanisme was voor de gevonden verbanden. 
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Vaatstijfheid wordt gekenmerkt door het verlies van de elasticiteit van de vaatwand. 
Voor het hart wordt het moeilijker om bloed rond te pompen. Daarnaast wordt de kans 
op vaatwandbeschadigingen vergroot. In hoofdstuk 6 onderzochten we de associatie 
tussen urinezuur en vaatstijfheid. We maakten gebruik van maten voor verstijving van 
de aorta, halsslagader en beenslagader, zoals gemeten bij deelnemers van De 
Maastricht Studie. We toonden aan dat urinezuur met geen enkele marker van 
vaatstijfheid geassocieerd was. Echter, ook in deze studie zagen we dat er verschillen 
waren tussen mensen met een normale glucosestofwisseling, gestoorde glucose-
stofwisseling of diabetes type 2. De nadelige relatie tussen urinezuur en stijfheid van de 
halsslagader was sterker bij mensen met een normale glucosestofwisseling.  

 
De microcirculatie zorgt voor de uitwisseling van het bloed en het lichaamsweefsel. 

Een verminderde werking van de microcirculatie kan daardoor veel verschillende 
gevolgen hebben. Zo kan het leiden tot schade aan de ogen, nieren, hart en hersenen. 
Daarnaast verhoogt het de weerstand waartegen het hart pompt met als gevolg een 
verhoogde bloeddruk. In hoofdstuk 7 bestudeerden we het verband tussen urinezuur 
en de functie van de microcirculatie in De Maastricht Studie. Hiertoe werd het aantal 
kleine bloedvaten in het nagelbed van de vingers gemeten in rust en na arteriële en 
veneuze occlusie. We vonden geen bewijs voor een relatie tussen urinezuur en 
functionele of structurele afwijkingen van de microcirculatie. Bovendien waren er geen 
verschillen in de resultaten tussen mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen en de status 
van de glucosestofwisseling.  

 
In hoofdstuk 8 werden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd en 

bediscussieerd in het licht van enkele methodologische beperkingen van onze studies. 
We benadrukten de complexiteit van de classificatie van jicht en de sterke invloed van 
de gebruikte classificatiemethode op onderzoeksresultaten. Onderzoekers moeten zich 
bewust zijn van hoe goed de verschillende methoden meten wat ze moeten meten. We 
vonden geen sterk bewijs voor een associatie tussen urinezuur en hart- en vaatziekten 
die klinisch relevant is, noch konden er harde conclusies worden getrokken over een 
eventueel verschil in associatie tussen urinezuur en de onderzochte pathofysiologische 
mechanismen van hart- en vaatziekten (atherosclerose, vaatstijfheid en disfunctie van 
de microcirculatie). Medicamenteuze verlaging van urinezuurconcentraties om het 
risico op hart- en vaatziekten te verminderen kan op basis van onze resultaten niet 
worden ondersteund. Echter, we vonden mogelijke verschillen in de associatie tussen 
urinezuur en hart- en vaatziekten afhankelijk van de glucosestofwisseling. In het 
proefschrift worden mogelijke verklaringen voor deze bevinding beschreven.  
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