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Parodontale ziekten hebben betrekking op de tand ondersteunende weefsels,

waaronder het cementum, het parodontale ligament, het alveolaire bot en het

tandvlees. 10-15% van de volwassen bevolking lijdt aan de ernstige vormen van

parodontitis, wat op termijn leidt tot het verlies van tanden als patiënten niet

behandeld worden. De etiologie van parodontitis is het gevolg van de groei van

bacteriën in de plaque op het tandoppervlak, specifieke gastheer factoren zoals

gen-polymorfismen of medische aandoeningen zoals diabetes. Daarnaast spelen

life-style factoren zoals roken en stress een rol. Een model dat beschrijft hoe de

verschillende factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van parodontitis wordt

beschreven in Chapter 1. Parodontitis begint met de ophoping van bacteriën op

het tandoppervlak waar ze biofilms vormen. Voor het bestuderen van de rol van

bacteriën en biofilms, zijn moleculaire technieken ontwikkeld en geoptimaliseerd

voor toepassing in parodontitis. In Chapter 2 is Denaturing Gradient Gel Electro-

phoresis (DGGE) geïntroduceerd in de orale microbiologie. Met DGGE wordt een

genetische streepjescode van complexe microbiële gemeenschappen gemaakt.

Hiermee kunnen verschuivingen in de microbiële populatie bestudeerd, en nieuwe

soorten geïdentificeerd worden. Zo werd bijvoorbeeld Exiguobacterium aurantiacum

in 13 van de 25 subgingivale plaque samples gevonden. Daarnaast is aangetoond

dat de meest relevante parodontale pathogene bacteriën in DGGE profielen

aangetoond kunnen worden tot een niveau dat vergelijkbaar is met kweken en

soort-specifieke PCR (Chapter 3). De experimentele opstelling is vervolgens

uitgebreid om de microbiologische effecten van scaling en rootplaning (SRP) te

onderzoeken in een gerandomiseerde klinische trial naar twee behandelmethodes,

full-mouth scaling en rootplanning (FM-SRP) en multiple-session scaling en

rootplaning (MS-SRP). Voor het onderzoek naar de microbiologische effecten van SRP

zijn vóór de behandeling, onmiddellijk na, na 1, 2, 7, 14 en na 90 dagen subgingivale

plaque samples verzameld (Chapter 4). De analyse van de DGGE profielen van de

subgingivale microbiële populatie toonde aan dat SRP slechts leidt tot een beperkte

verwijdering van de bacteriën. SRP leidt tot een tijdelijke verschuiving in de samenstelling

van de Actinobacteria en Firmicutes populaties. Na drie maanden is de structuur van

de populaties echter vergelijkbaar met de uitgangssituatie. Voor de behandeling is de

structuur van de populaties scheef verdeeld. Er zijn een paar soorten die in bijna elke
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patiënt aangetroffen worden (Streptococcus sp., A. odontolyticus en A. israelii), terwijl

de meeste soorten slechts in een paar patiënten aangetroffen worden. Na drie maanden

zijn er een paar soorten die ook in bijna alle patiënten aangetroffen worden, waaronder

Rothia dentocariosa. In het Cytophaga-Flavobacteria Bacteroides cluster (CFB), zijn

Tannerella forsythia en een niet geïdentificeerde band aanwezig in bijna elke patiënt.

Na SRP treedt een blijvende verandering in de structuur van de CFB-cluster populatie

op, die niet terugkeert naar de uitgangswaarden, waarbij geen enkele soort in meer

dan 15 patiënten wordt aangetroffen. Bovendien, pockets die na drie maanden ≤4 mm

diep zijn hebben een CFB populatie die significant meer verschillend is ten opzichte

van de uitgangswaarde dan diepe pockets (>4 mm). Dit verschil is niet waargenomen

voor Actinobacteria en Firmicutes en niet bij de vergelijking tussen FM-SRP en MS-

SRP. Hieruit concluderen wij dat SRP resulteert in een verandering in de samenstelling

van de bacteriële populaties. Deze verandering is tijdelijk voor Actinobacteria en

Firmicutes en duurt ten minste drie maanden voor de CFB populatie. Pocketdiepte na

drie maanden lijkt belangrijker te zijn dan de behandel optie voor het verkrijgen van een

CFB populatie die significant verschillend is ten opzichte van de uitgangswaarde. Om

deze bevindingen nader te kunnen interpreteren was een beter begrip van de

architectuur van subgingivale biofilms nodig. In Chapter 5 tonen wij de eerste zichtbare

in vivo lokalisatie van de verschillende soorten bacteriën in subgingivale plaque. Met

fluorescent gelabelde soort-specifieke probes zijn de belangrijkste subgingivale bacteriën

gelokaliseerd in de subgingivale plaque van zeven geëxtraheerde tanden. Uit de gegevens

blijkt overtuigend de dominantie van Actinomyces sp., Tannerella Forsythia, Fusobac-

terium nucleatum, Spirochaeta en Synergistetes in verschillende lagen van de

subgingivale plaque. Deze waarneming ondersteunt een eerder hypothetisch model

waarin de lokalisatie van bacteriën in orale biofilms beschreven wordt. Daarnaast is

Synergistes geïdentificeerd als lid van de subgingivale plaque met een mogelijk

belangrijke rol in gastheer-pathogeen interactie door zijn lokalisatie in de nabijheid van

immuun cellen. Bovendien zijn Lactobacillus sp. geïdentificeerd als de centrale cellen

van bacteriële aggregaten in subgingivale plaque, terwijl Streptococcus sp. en de gist

Candida albicans maïskolf structuren vormen in supragingivale plaque. Tenslotte,

parodontale pathogenen koloniseren reeds gevormde biofilms in de vorm van micro-

kolonies. Deze in vivo waarnemen van orale biofilms bieden een duidelijk beeld van de

architectuur van orale biofilms en de ruimtelijke verdeling van de belangrijkste soorten.
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In Chapter 6 wordt aangetoond dat FM-SRP en MS-SRP beide resulteren in

significante verbeteringen in de pocketdiepte, plaque index, bloedingsneiging na

sonderen en een verlaging van de detectiefrequentie van 5 parodontale pathogenen na

drie maanden. Er is geen verschil tussen de beide behandelingen aangetoond. Analyse

van geselecteerde pockets in het testkwadrant toont aan dat FM-SRP resulteert in

aanzienlijk minder rekolonisatie van Treponema denticola vergeleken met MS-SRP.

Een bijkomende bevinding was dat de detectiefrequenties van T. denticola en

T. forsythia tot een week na de behandeling blijven dalen, zonder tussentijdse

interventies in die pocket. Deze observatie suggereert dat SRP ook een immuunrespons

induceert, waarbij de overgebleven bacteriën door het afweersysteem verwijderd

worden. De eliminatie van bacteriën kan dus worden beschouwd als de gezamenlijke

actie van mechanische therapie en het immuunsysteem van de gastheer. In Chapter 7

zijn de microbiologische en klinische resultaten geëvalueerd en is geprobeerd om het

werkingsmechanisme van mechanische parodontale therapie te beschrijven.

Geconcludeerd wordt dat het voor het testen van een klinische onderzoekshypothese

van belang is om de CONSORT-groep richtlijnen te volgen. Deze richtlijnen zijn

geformuleerd ter verbetering van de rapportage van klinische onderzoek. Bovendien

kunnen nieuwe of modificaties van behandeling opties beter gedefinieerd worden als

minder tijdrovend, met minder bijwerkingen of tegen lagere kosten, in plaats van het

streven naar meer vermindering van de pocket diepte. Op basis van onze

microbiologische bevindingen veronderstellen we dat mechanische parodontale

behandeling voornamelijk een verstorende invloed op de subgingivale biofilm en een

stimulerend effect op het afweersysteem van de gastheer heeft. Voor vervolg

onderzoek naar de exacte volgorde en de mechanismen van biofilmvorming en de

interactie met de gastheer zijn in deze studie de moleculaire tools beschreven. Dit

onderzoek kan worden gecombineerd met een klinische studie die is ontworpen om de

hoeveelheid bacteriën te verminderen, de  subgingivale biofilm te verstoren en de

afweerreactie van de gastheer te stimuleren, waarbij het aantal bijwerkingen

verminderd is en de behandeling in een beperkte tijd uitgevoerd kan worden ter

verbetering van parodontale therapie.






