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Geen (potentiële) 
belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties:

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of 
onderzoeksgeld

• Boehringer Ingelheim (Antidote studie)

• Amgen (Osler 2 studie)

• Honorarium of andere 
(financiële) vergoeding

• Mereo Biopharma (Chair DSMB Asteroid 
Study)

• Aandeelhouder • Geen

• Andere relatie, namelijk … • Geen

Disclosure belangen Gerard A. Rongen, Radboudumc



Maatschappelijke noodzaak voor 
behandeling van atherosclerose:

Cijfers Hartstichting (https://www.hartstichting.nl/hart-
en-vaatziekten/feiten-en-cijfers-hart-en-vaatziekten)



Bekende risicofactoren nog beter behandelen

Sabatine MS et al. N Engl J Med 2017;376:1713-1722.

PCSK9 remming



Nieuwe risicofactoren identificeren en behandelen

Il1 remming

Ridker PM et al. N Engl J Med 2017;377:1119-1131.



Urinezuur en atherosclerose: wat weten we?
1. Urinezuur kan onder bepaalde omstandigheden een Il-1 gemedieerde

ontstekingsreactie veroorzaken in gewrichten: jicht.
2. Verhoogd urinezuur (ook zonder jicht) is geassocieerd met verhoogd risico op 

(atherosclerotische) orgaanschade (myocardinfarct, CVA, nierfalen).
3. Verhoogd urinezuur is geassocieerd met verhoogd risico op diabetes, hypertensie, 

hyperlipidemie, nierinsufficientie.
4. In-vitro onderzoek laat een toxisch effect zien van urinezuur op endotheel waarbij 

endotheelcel een inflammatoir pro-atherogeen fenotype vertoont oiv urinezuur.
5. In dier-experimenteel onderzoek induceert stijging van urinezuur (oa door remming 

van uricase) hypertensie en nierschade.
6. Humaan experimenteel onderzoek: allopurinol verbetert vaatfunctie (endotheel

gemedieerde vaatverwijding) in diverse patientengroepen, verlaagt (beperkt) de 
bloeddruk, vermindert intima-media dikte in a. carotis en vermindert linker ventrikel 
hypertrofie (bij patiënten met hartfalen), vertraagt progressie nierinsufficientie.

7. Uit observationeel (case-control) onderzoek (meerdere studies) blijkt dat gebruik van 
allopurinol geassocieerd is met een (sterk) gereduceerd risico op hersen- en hartinfarct 
bij dosis van tenminste 300 mg/dag.

……..



Urinezuur en atherosclerose: wat weten we?

….. Maar

7. Genetische polymorfismen met verhoogd urinezuur (verklaart ongeveer 7% van 
hyperuricemie; vooral gedreven door polymorfisme in GLUT9) is geassocieerd met 
jicht, maar geen relatie met atherosclerose gevonden.

8. Niet alle humane studies met allopurinol laten een positief effect zien.
9. Observationeel onderzoek met allopurinol gaat over patiënten met een indicatie voor 

allopurinol (hebben dus jicht); preventie van jicht arthritis is daarin een confounder.
10. Allopurinol remt xanthine-oxidase en verlaagt daarom naast urinezuur ook vorming 

van vrije zuurstofradicalen.
11. We missen een voldoende gepowerde gerandomiseerde harde eindpuntstudie met 

een interventie gericht op verlagen van circulerend urinezuur. (of toch??: de FREED-
trial released op 28-8-18 tijdens ESC-meeting in München)



Modellen die associatie urinezuur –
atherosclerose kunnen verklaren

Leefstijl

Verhoogd 
urinezuur

Toename traditionele 
risicofactoren (overgewicht, 
hypertensie, diabetes, 
hyperlipidemie) 

atherosclerose

inflammatie/oxidatieve stress 
Pro-atherogene verandering van 
ontstekingscellen en endotheel

Verhoogde xanthine-
oxidase activiteit en/of 
aanbod van substraat

Vorming 
zuurstofradicalen

Arthritis
Nefropathie

Genetische variatie  urinezuur klaring 



Crystal-proven Gout and Characteristic Gout Severity Factors 

Are Associated with Cardiovascular Disease

I. Disveld et al. J Rheumatol 2018; 45:858–63



Uric acid levels are associated with endothelial dysfunction 

and severity of coronary atherosclerosis during a first 

episode of acute coronary syndrome

M. Gaubert et al. Purinergic Signalling 2018;14:191–199



Uric acid levels are associated with endothelial dysfunction 

and severity of coronary atherosclerosis during a first 

episode of acute coronary syndrome

M. Gaubert et al. Purinergic Signalling 2018;14:191–199



Is de relatie tussen urinezuur en hart- en 
vaatziekten causaal?

Experimenteel bewijs



Blootstelling van gekweekte endotheelcellen aan urinezuur induceert pro-

inflammatoir entheliaal fenotype

J. Cell. Mol. Med. 2017;21:2553-2562

5 mg/dl komt overeen met 0,30 mmol/l



An increase in uric acid by oxonic acid induces hypertension

in Sprague Dawley rats

Mazzali et al., Hypertension 2001;38:1101-1106



Temporarily increased uric acid induces salt sensitive 

hypertension in SDR

Mazzali et al., Hypertension 2001;38:1101-1106



Reduction of uric acid levels was associated with BP control and protection of interstitial renal injury 

. 

Marilda Mazzali et al. Hypertension. 2001;38:1101-1106

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.



Xu et al Metabolism: clinical and experimental 2016;65:73-83

Confirmation by Xu et al.



Hyperuricemia by Uricase inhibition in rats increases ENaC expression

Xu et al Metabolism: clinical and experimental 2016;65:73-83



Normalisering van urinezuur bij patiënten met asymptomatische

hyperuricemie en licht verminderde FMD geeft verbetering van 

endotheelfunctie

Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:1887–1894 



MacIsaac et al. Hypertension 2016;67:535-540

Allopurinol and cardiovascular outcomes in adults with hypertension
an observational study with propensity score matched controls

Risk of strokes

Risk of cardiac events

High dose: 300 
mg of meer per 
dag



Allopurinol/Febuxostat: alleen urinezuur?

Xanthine Uric acid  +   O2

gout

(Vascular) inflammation

Peroxynitrite formation
and NO-synthase
uncoupling
Reduced NO release 
Increased influx of 
monocytes
Foam cell formation

.

Atherosclerosis

Allopurinol



Mendelian Randomization studies 
ondersteunen causale relatie niet.

Study Difference in uric acid 
concentration

Difference in Gout
prevalence

Difference in 
cardiometabolic
outcome

Hughes K et al. Kidney Int 
2014;85:344-351

+ Not reported - (renal function)

McKeigue P. et al. Int J 
Epidemiol 2010;39:907-918

+ Not reported - (metabolic syndrome)

Palmer T et al. BMJ 
2013;347:f4262

+ Not reported - (blood pressure and ischemic

heart disease)

Rasheed H. et al. Circ
Cardiovasc Gen 2014;7:830-
837

+ Not reported - (serum triglycerides)

Keenan T et al. J Am Coll
Cardiol 2016;67:407-416

+ + - (cardiovascular disease and 

diabetes)



Mendelian Randomisation studies

Mendelian Randomization: Genetic Variants as Instruments for Strengthening Causal Inference in Observational Studies. Biosocial Surveys. National Research 
Council (US) Committee on Advances in Collecting and Utilizing Biological Indicators and Genetic Information in Social Science Surveys; Weinstein M, Vaupel
JW, Wachter KW, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2008.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62433/
http://www.nap.edu/


Merriman T. Arthritis Research & Therapy (2015) 17:98

Urate transport in proximal renal tubule



Endotheliale uraat-transporters
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Govers, Wilmer, Vriends, Rongen: niet gepubliceerde waarneming

GLUT9
MRP4

BCRP

Hypothetische endotheelcel
Allopurinol

+

Febuxostat-



Cardiovascular Safety of Febuxostat
vs Allopurinol in Patients with Gout

CARES-investigators. N Engl J Med 2018;378:1200-10.

Potentiële implicaties van aanwezigheid uraattransporters op endotheel



FREED trial

Kojima et al. J. Cardiol 2017;69:169-175



FREED trial

PROBE-design

Kojima et al. J. Cardiol 2017;69:169-175



ESC München, august 28 2018



ESC München, august 28 2018



Mening van aanwezigen na presentatie FREED trial (> 1000 

cardiologen) tijdens ESC in München

After hearing the results of the FREED-trial, I will treat patients with
hyperuricemia and a high risk of cardiovascular events with:

A. Allopurinol
B. Febuxostat
C. Either Febuxostat or Allopurinol
D. Neither of them
E. I am not sure

A. 45%
B. 15%
C. 11%
D. 15%
E. 15%



Effect van GLUT9 silencing op Uraat-
geinduceerde ICAM-1 en IL-1beta 
expressie

J. Cell. Mol. Med. 2017;21: 2553-2562

Potentiële implicaties van aanwezigheid uraattransporters op endotheel



Effect van Phloretin, een flavonoïd uit appels, op GLUT9 expressie, uraat opname en ICAM-1 expressie door 

endotheelcellen.

mRNA expressie Eiwit expressie Uraat opname

ICAM-1 expressie

J. Cell. Mol. Med. 2017;21: 2553-2562



Samenvatting
1. Hyperuricemie is geassocieerd met verhoogd risico op atherosclerose en 

cardiovasculaire ziekte.
2. Experimentele studies wijzen op een causale relatie, maar dit wordt door Mendelian

randomisation studies bij de mens weer in twijfel gebracht.
3. Endotheliale uraattransporters zijn een mogelijke verklaring voor 

-negatieve ‘mendelian randomisation’ studies
-de verschillen tussen febuxostat en allopurinol op cardiovasculaire mortaliteit
-de teleurstellende resultaten van de FREED trial (naast imperfecties in 
het design)

4. Toekomstige grote preventie-trial gericht op reductie van urinezuur moeten antwoord 
geven op vraag of urinezuur een valide target is om hart- en vaatziekte te voorkomen 
(ANARCHY-trial voorstel ZonMw).


