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Onvoldoende biolubricatie (natuurlijke smering) is een vervelend ziektebeeld, die 

qua  impact  op  de  kwaliteit  van  leven  toeneemt  met  toenemende  leeftijd  en 

levensverwachting. Onvoldoende biolubricatie kan  leiden tot ernstig ongemak en 

komt  frequent  voor  bij  ouderen,  patiënten  die  medicijnen  gebruiken  of  zijn 

blootgesteld  aan  radiotherapie  in  het  hoofd‐hals  gebied,  of  patiënten  met 

Sjögren’s syndroom. Sjögren’s syndroom  is een  ziekte waarbij droogheid van de 

mond spraak‐ en kauwproblemen veroorzaakt   en wordt mede gekenmerkt door 

droogheid en irritatie van de ogen, vagina en, in zijn secundaire vorm, overmatige 

wrijving  in en slijtage van gewrichtsoppervlakken  in de heupen en knieën. Op dit 

moment  is onze kennis wat betreft biolubricatie onvoldoende om een effectieve 

therapie te kunnen ontwikkelen om biolubricatie in ouderen en zieken voldoende 

te kunnen herstellen.  

Bij aanvang van dit onderzoek hebben we allereerst een geschikt model systeem 

gekozen om biolubricatie te bestuderen. De mondholte is als model gekozen zoals 

beschreven  in  hoofdstuk  1,  voornamelijk  vanwege  de  toegankelijkheid  en 

beschikbaarheid  van  de  vloeistof  die  hierin  voor  lubricatie  zorgt,  namelijk  het 

speeksel. Het is bekend dat geadsorbeerde speeksellagen (SCFs) in de mondholte 

zorgen voor smering, welke permanent verstoord kan worden door ziekte, maar 

dagelijks  ook  tijdelijk  verstoord  wordt  door  het  gebruik  van  verschillende 

mondverzorgingsproducten.  Door  gebruik  te maken  van  de  simpele  dagelijkse 

dynamiek van verstoringen van de SCFs hebben we een analyse gemaakt van de 

factoren  die  biolubricatie  in  de  mondholte  op  moleculair  niveau  beschrijven, 

alsmede van de  rol van SCFs  in biolubricatie en het  `mondgevoel`. De  invloeden 

van  chemische  en  mechanische  verstoringen  van  SCFs  op  biolubricatie  zijn 

geanalyseerd en de effecten van  recombinante eiwitten geadsorbeerd aan SCFs 

op biolubricatie zijn vastgesteld, om te bepalen hoe huidige speeksel vervangers 

verbeterd kunnen worden.  
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SCFs vormen op alle orale oppervlakken die worden blootgesteld aan speeksel en 

beschermen  de  orale  oppervlakken  tegen  het  vaak  vijandige  mondmilieu. 

Mondverzorgingsproducten,  inclusief  tandpasta’s,  zijn  hoofdzakelijk  ontwikkeld 

om  remineralisatie  te  bevorderen  en  biofilm  vorming  tegen  te  gaan, maar  de 

detergentia en andere actieve bestanddelen hebben ook een effect op de andere 

eigenschappen  van  SCFs.  In  hoofdstuk  2  zijn  de  kinetiek  van  SCF  vorming,  de 

gehydrateerde dikte en visco‐elastische eigenschappen gemeten met behulp van 

een Quartz Crystal Microbalance met Dissipatie (QCM‐D). Twee uur oude  in vitro 

geadsorbeerde  SCFs  hadden  een  dikte  van  43.5  nm  en  de  karakteristieke 

frequentie was 9.4 MHz, terwijl de gedehydrateerde dikte, gemeten met behulp 

van  X‐ray  photoelectron  spectroscopy  (XPS),  2.4  nm  was.  Behandeling  met 

tandpasta  slurry  verlaagde  de  dikte  van  de  speeksellaag  afhankelijk  van  de 

fluoride‐detergent  combinatie  in  de  tandpasta.  Hernieuwde  blootstelling  aan 

speeksel herstelde de dikte van de verstoorde SCFs grotendeels  tot de originele 

dikte,  hoewel  er  geen  relatie  was  tussen  gehydrateerde  en  gedehydrateerde 

laagdikte, hetgeen duidt op een verschil in de structuur van de SCFs. Behandeling 

met  tandpasta  slurries  die  SnF2‐SLS  bevatten,  leverde  een  verdubbeling  in 

karakteristieke  speeksellaag  frequentie  op  in  vergelijking  met  onbehandelde 

speeksellagen, wat  duidt  op  het  ontstaan  van  cross‐links  in  de  geadsorbeerde 

speeksel‐eiwit‐lagen  door  Sn2+,  welke  niet  ontstonden  wanneer  SLS  werd 

vervangen door NaHMP. Hernieuwde blootstelling van SCFs behandeld met SnF2 

aan  speeksel  veroorzaakte  een  sterke,  zesvoudige  verhoging  van  de 

karakteristieke  frequentie  vergeleken  met  primaire  speeksel‐eiwit‐lagen, 

ongeacht  het  gebruik  van  SLS  of  NaHMP  als  detergent.  Dit  impliceert  dat 

geïoniseerd tin niet direct beschikbaar is voor de vorming van cross‐links met zeer 

negatief  geladen  NaHMP,  maar  langzaam  beschikbaar  komt  na  initiële 
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behandeling  en  pas  tijdens  hernieuwde  bloostelling  aan  speeksel  cross‐links 

veroorzaakt. 

 

Detergentia als SLS en NaHMP in tandpasta’s beïnvloeden niet alleen de structuur 

en samenstelling van de SCFs, maar hebben ook effect op de biolubricatie door 

SCFs  en  sensorische  waarneming  van  het  tandoppervlak  in  vrijwillige 

proefpersonen,  zoals  vastgesteld  in  hoofdstuk  3. Met  behulp  van  verschillende 

oppervlakte  analytische  technieken  zoals  atomaire  kracht  microscopie  (AFM), 

QCM‐D,  XPS  en  waterrandhoek  metingen,  hebben  we  aangetoond  dat 

geadsorbeerde SCFs in vitro betere lubricatie geven, wanneer de hydrofiliciteit en 

de  mate  van  glycosylatie  toenemen,  terwijl  de  structurele  stijfheid  afneemt. 

Geglycolyseerde  eiwitten  van  hoog moleculair  gewicht  adsorberen  in  lussen  en 

worden beschreven als noodzakelijke reservoirs die water vasthouden tijdens het 

belasten  van wrijvende  oppervlakken.  Door  vergelijken  van  in  vitro  en  in  vivo, 

intra‐oraal  gemeten  waterrandhoeken,  was  het  mogelijk  de  sensorische 

waarneming  van  het  tandoppervalk  door  vrijwilligers  te  correleren  aan  de 

structurele stijfheid en mate van glycosylatie van geadsorbeerde eiwitlagen op in 

vivo tandoppervlakken. 

 

Biolubricatie door SCFs en sensorische waarneming in vrijwilligers werd niet alleen 

beïnvloed  door  detergentia,  maar  ook  door  de  verschillende  manieren  van 

mechanisch poetsen, zoals aangetoond  in hoofdstuk 4. Smering door SCFs werd 

beïnvloed  door  verschillende  manieren  van  tandenpoetsen,  gerelateerd  aan 

veranderingen  in  de  ruwheid  van  SCFs,  gehydrateerde  laagdikte  en mate  van 

glycosylatie.  De wrijvingscoëfficiënt  (COF)  op  16  uur  oude  SCFs  na  handmatig, 

oscillerend‐roterend en sonisch poetsen zijn gemeten met AFM met behulp van 

een  colloïdale  sonde. AFM  is ook gebruikt om de  ruwheid van  SFCs voor en na 
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poetsen te bepalen. De gedehydrateerde  laagdikte en mate van glycosylatie van 

de SFCs werden bepaald door middel van XPS. Mondgevoel voor en na handmatig, 

oscillerend‐roterend en sonisch poetsen werd vastgesteld door de ene helft van 

de  mond  met  de  ene  tandenborstel  te  poetsen  en  de  andere  helft  met  een 

andere.  Vergeleken met  ongepoetst  en  handmatig  of  sonisch  gepoetste  SCFs, 

bleek oscillerend‐roterend poetsen te  leiden tot deglycosylatie van de SCF, dikte 

verlies en een  ruwere eiwit  laag. Tegelijkertijd  steeg de COF van de oscillerend‐

roterend  gepoetste  SCFs met  een  factor  tien  ten  opzichte  van  de  ongepoetste 

SCFs, als gevolg van deglycosylatie en hogere ruwheid,. Vrijwilligers gaven een iets 

prettiger  mondgevoel  aan  na  sonisch  poetsen  vergeleken  met  oscillerend‐

roterend poetsen. Samenvattend, oscillerend‐roterend poetsen kan  zorgen voor 

deglycosylatie van de SCF, hetgeen leidt tot een ruwere eiwitlaag vergeleken met 

handmatig en sonisch poetsen en daarmee tot verlaging van de lubricatie functie 

van de SCF. 

 

We  hebben  laten  zien  dat  biolubricatie  beïnvloed wordt  door  de  structuur  en 

mate van glycosylatie van de geadsorbeerde eiwitlaag, waarmee we een aanzet 

geven  tot het ontwikkelen van effectievere geneesmiddelen om de biolubricatie 

te herstellen  in patiënten waarbij deze verminderd  is.  In hoofdstuk 5 passen we 

positief geladen, recombinante, ongevouwen eiwitten (SUPs) toe met 36 (K36) en 

72  (K72)  positieve  ladingen  gebaseerd  op  elastine‐achtige  polypeptiden  om  de 

lubricatie  van  geadsorbeerde  SCFs  te  verbeteren.  Geadsorbeerde  K36  en  K72 

hebben een  interactie met geglycosyleerde mucines  in SFCs waardoor een rigide 

laag  ontstaat.  Hernieuwde  blootstelling  aan  speeksel  na  adsorptie  van  positief 

geladen  SUPs  leidt  tot  hechting  van  meer  negatief  geladen  geglycosyleerde 

mucines,  waardoor  een  zachte,  gehydrateerde  laag  ontstaat,  met  name  bij 

gebruik  van  K72.  Deze  gehydrateerde  en  rigide  laag  verbetert  lubricatie  en 
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behoudt  zijn  structurele  integriteit  bij  contact  onder  hoge  druk.  De  huidige 

generatie kunstmatige speeksels  is ontoereikend om orale  lubricatie op de  lange 

termijn  te  herstellen.  Daarom  zijn  positief  geladen  SUPs    mogelijk  nieuwe 

additieven  om  biolubricatie  te  herstellen  in  het  geval  de  beschikbaarheid  van 

natuurlijk voorkomende eiwitten verminderd is. 

 

Het  is bekend dat  geadsorbeerde  SCFs  in  gezonde personen het  tandoppervlak 

beschermen tegen slijtage en erosie. De structuur en mate van glycosylatie van de 

SCFs  die  het  lubricatie  gedrag  en  de  weerstand  tegen  slijtage  beïnvloeden, 

beïnvloeden waarschijnlijk  ook  de  erosie  beschermende  eigenschappen  van  de 

SCFs.  In hoofdstuk 6 gebruiken we een mondspoelmiddel dat SnF2 bevat, om zo 

het belang aan te tonen van veranderingen  in structuur en mate van glycosylatie 

van SFCs veroorzaakt door Sn2+ bij het beschermen van glazuur tegen slijtage en 

erosie.  QCM‐D  toonde  aan  dat  SCFs  stijver  werden  na  blootstelling  aan 

mondspoelmiddel dat SnF2 bevatte. Wij schrijven dit toe aan de cross‐linking van 

geadsorbeerde  eiwitten  door  Sn2+  ionen.  Tijdens  hernieuwde  blootstelling  aan 

speeksel  trokken  de  met  SnF2  behandelde  SCFs  meer  speekseleiwitten  aan, 

waardoor  de  geadsorbeerde  massa  en  de  mate  van  glycosylatie  van  de  SCF 

toenam, wat werd  vastgesteld met  behulp  van  respectievelijk  QCM‐D  en  XPS. 

Deze  hernieuwde  speeksellaag  op  een  aan  SnF2  blootgestelde  SCF  toonde  een 

lagere  wrijvingscoëfficiënt  dan  dezelfde  laag  op  een  onbehandelde  SCF. 

Bovendien vertoonden deze rigide meer geglycosyleerde en beter smerende SCFs 

minder  calcium  verlies  tijdens  blootstelling  aan  citroenzuur  dan  onbehandelde 

SCFs. Daarmee is dit de eerste studie die laat zien dat de fysische veranderingen in 

SCFs door Sn2+ adsorptie gerelateerd kunnen worden aan preventie van erosie en 

slijtage van glazuur in vitro. 
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In hoofdstuk 7 benadrukken we de voordelen van het gebruik van de mondholte 

als  model  voor  biolubricatie  studies.  Daarnaast  onderstrepen  we  de  rol  van 

biolubricatie  in  sensorische  waarnemingen,  welke  van  nut  kan  zijn  voor  het 

ontwerp  van  nieuwe  en  verbeterde  mondverzorgingsproducten.  Uiteindelijk 

geven we meer details over natuurlijk voorkomende SCFs structuren die belangrijk 

kunnen  zijn  voor  de  ontwikkeling  van  biomimetisch  lubricatie  middelen. 

Verbeterde  middelen  dienen  te  zorgen  voor  betere  hydratie  van  orale 

oppervlakken om daarmee de pijn, veroorzaakt door orale droogheid, te verlagen 

en  te  zorgen  voor  verbetering  van  de  orale  functies  zoals  kauwen,  slikken  en 

spreken.  
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