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Gearfetting

Dit proefskrift beskriuwt ûndersyk nei it karakterisearjen fan termsûnens. De definysje fan termsûnens 
is ûndúdlik en wurdt behindere meidat it meardere domeinen omfettet. De yn dit proefskrift brûkte 
definysje fan termsûnens giet út fan de fiif foarnaamste kritearia foar termsûnens lykas beskreaun troch 
Bischoff (2011, BMC Medicine): effektive fertarring en opname fan iten, ôfwêzigens fan maach-
term relatearre syktes, normale en stabile termfloara, in effektyf ymmúnsysteem en in generaal 
wolwêzen (“kwaliteit fan libben”). De resultaten fan dit proefskrift binne rjochte op útwreiding fan 
de kennis oer ferskate aspekten fan de gearstalling fan de termfloara, iten, biomerkers en kwaliteit 
fan libben, en assosjaasjes fan dizze aspekten en parameters mei termsûnens.

Haadstik 1 beskriuwt it LifeLines DEEP (LLD) kohort wat brûkt is foar it mjitten fan termsûnens. 
LLD is in subgroep nommen út it algemiene befolkingskohort LifeLines. Detailearre metoaden fan it 
sammeljen fan (bio) meunsters en de karakteristiken fan de ûndersykspopulaasje wurde beskreaun. 
Dêrneist definiearje wy de standerdisearre proseduere foar it sammeljen fan trochgongsmeunsters. 
Wy fûnen in prevalinsje fan 34.8% (n=409) foar sels raportearre maach-termklachten assosjearre 
mei funktionele maach-termoandwanings, wêrfan 21% (n=249) foldie oan de Rome III kritearia 
foar prikelber termsyndroom (PTS).

De folgjende 4 haadstikken (haadstikken 2-5) rjochtsje har op ferskate aspekten fan de termfloara 
en har assosjaasjes mei termsûnens. Yn haadstik 2 beskriuwe wy de lyktidige ûntwikkeling fan it 
genetysk ûndersyk en de analyze fan de termfloara, en har rappe technyske foarútgong fan de 
lêste 20 jier. Dit haadstik beskriuwt ek de rol fan de termfloara mei it ymmúnsysteem yn homeostaze 
en auto-ymmuniteit. Haadstikken 3 en 4 jouwe ynsjoch yn de biologyske- en omjouwingsfaktoaren 
dy’t assosjearre binne mei de gearstalling fan de termfloara. Haadstik 3 beskriuwt de assosjaasje 
tusken de gearstalling fan de termfloara en de trochgongskonsistinsje fan 1126 LLD dielnimmers. 
Wy observearren signifikante assosjaasjes fan trochgongskonsistinsje mei 67 termbaktearjes; 
tinnere trochgong wie bygelyks posityf assosjearre mei Faecalibacterium prausnitzii en negatyf 
assosjearre mei leden út de Klostridia klasse. Dizze resultaten litte sjen dat trochgongskonsistinsje 
ien fan de faktoaren is dy’t in wikselwurking hawwe mei de termfloara, en ûnderstreket it belang 
fan it sekuer registrearjen fan dizze faktoaren yn ûndersyk rjochte op de termfloara. Haadstik 
4 rapportearret it grutste ûndersyk oant no ta nei de assosjaasje tusken de gearstalling fan de 
termfloara en 207 omjouwings- en persoanlike faktoaren fan 1135 LLD-dielnimmers. Wy beskriuwe 
126 assosjaasjes fûn mei itensfaktoaren (n=60), syktes (n=12), medikaasje (n=19), smoke (n=4) 
en persoanskenmerken (n=31), dy’t meiïnoar 18.7% fan de fariaasje yn de gearstalling fan de 
termfloara ferklearje. Hjirmei hawwe wy wichtige faktoaren dy’t in rol spylje by it foarmjen fan de 
termfloara yn kaart brocht en de rol fan gromogranine A as biomerker foar termsûnens ûntdutsen. 
Yn haadstik 5 wurde de feroarings yn de gearstalling fan de termfloara foar, yn en nei in fjouwer 
wike duorjende glutefrije dieet yntervinsje beskreaun. Wy fûnen dat de termfloara stabyl is oer 
in tiidrek fan trije moanne en dat it fan natuere oanwêzige ferskaat yn termfloara tusken minsken 
grutter is dan ferskillen dy’t troch in feroare dieet yntrodusearre wurde kinne. Fierder observearren 
wy dat in oanpassing fan it tal gluten yn it iten ynfloed hie op de mikrobiële aktiviteiten yn de term. 
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Dêrneist beskriuwt dit proefskrift de assosjaasjes tusken iten en maach-termklachten (haadstikken 
6 en 6.1). Yn haadstik 6 fergelykje wy de gebrûklike itenynname fan 194 PTS-pasjinten mei 
dat fan 186 sûne kontrôlepersoanen fan it Maastricht IBS-kohort (MIBS). Wy ûndersochten de 
gebrûklike itenynname, hoe bot it iten foldie oan de rjochtlinen goed iten (“folweardigens fan it 
iten”) en de assosjaasje tusken maach-termklachten en iten. Wy fûnen ferskillen yn itenynname 
tusken pasjinten en kontrôles, bygelyks in legere ynname fan rizels, fruktoaze en pasta troch 
PTS-pasjinten. Fierder fûnen wy by PTS-pasjinten in legere skoare foar folweardigens fan it iten 
en seagen wy assosjaasjes tusken spesifike itensmiddels en maach-termklachten. Haadstik 6.1 
beskriuwt de cross-sektionele analyze fan de gebrûklike itenynname fan dielnimmers mei (n=381) 
en sûnder (n=717) maach-termklachten yn LLD en it fergelyk fan dizze itenyname mei dy fan de 
klinysk diagnostisearre PTS-pasjinten yn MIBS (haadstik 6). Wy seagen ferskillen tusken persoanen 
mei en sûnder maach-termklachten, bygelyks yn de hegere ynname fan fleis en legere ynname 
fan suvelprodukten by persoanen mei maach-termklachten, mar fûnen ek grutte ferskillen tusken 
subgroepen fan persoanen mei funksjonele maach-termoandwanings. Dizze haadstikken litte sjen 
dat oandacht foar de kwaliteit fan it iten fan persoanen mei maach-termklachten fan belang is en 
dat pasjinten baat hawwe kinne by persoanlik advys oer iten. Fierder is it fan belang om de troch de 
persoan ûnderfûne maach-termklachten by spesifike itensmiddels en ûnderstelde itensyntolerânsjes 
goed te registrearjen yn itensûndersyk nei termsûnens. 

De assosjaasje tusken generaal wolwêzen en termsûnens is ûndersocht yn haadstik 7 wêryn’t 
wy de kwaliteit fan libben fan pasjinten mei in gradaasje yn maach-termklachten (LLD en MIBS) 
fergelike hawwe mei kontrôles. Wy fûnen in dúdlik ferbân tusken de earnst fan maach-termklachten 
en termsûnens troch de observaasje dat klinysk diagnostisearre PTS-pasjinten, mei gemiddeld 
nommen mear earnstige maach-termklachten, de leechste kwaliteit fan libben rapportearren, folge 
troch pasjinten fan de algemiene populaasje dy’t faker myldere maach-termklacht symptomen 
ûnderfûnen. De heechste kwaliteit fan libben waard rapportearre troch de kontrôles. Yn haadstik 
7.1 ûndersochten wy de assosjaasje tusken kwaliteit fan libben en erflikheid. Wy fûnen suggestive 
assosjaasjes foar 60 SNPs relatearre oan mentale sûnens en 53 SNPs relatearre oan lichaamlik 
wolwêzen. Dizze assosjaasjes moatte befêstige wurde yn ferfolchûndersyk.

Us doel yn haadstik 8 wie it ûntwikkeljen fan in biomerkerset dy’t ûnderskied makket tusken 
PTS-pasjinten en sûne kontrôles. Ut 43 potinsjele biomerkers selektearren en bepaalden wy de 
15 meast kânsrike biomerkers op basis fan literatuerûndersyk en oerlis mei deskundigen. Op 
basis fan statistyske analyzes identifisearren wy in set fan 8 biomerkers (IL-1β, IL-6, IL-12, TNFα, 
gromogranine A, β-defensine 2, kalprotektine en kaproaat) dy’t it bêst yn steat wie om ûnderskied 
te meitsjen tusken PTS-pasjinten en kontrôles mei in sensitiviteit fan 88.1% en spesifisiteit fan 86.5% 
yn it klinysk kohort (MIBS). Boppedat fûnen wy dat de biomerkerset frij goed korrelearre mei de 
earnst fan maach-termklachten.

As lêste wurdt yn haadstik 9 reflektearre op de foarnaamste befinings fan dit proefskrift. Dizze 
wurde yn in breder perspektyf pleatst en oanbefellings foar ferfolchûndersyk wurde dien.




