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Medical devices are often made from metals or alloys containing titanium (Ti), 
chromium (Cr), cobalt (Co), nickel (Ni), gold (Au), platinum (Pt) or palladium (Pd). In 
general medicine Ti, Cr, Co and Ni are the most frequently used metals, while in 
dentistry, in addition to dental amalgams, Au, Pt, and Pd are the most common. 
These precious metals are used for their good mechanical properties and corrosion 
resistance. In contrast to Pd, clinically relevant adverse reactions to Au and Pt are 
seldom reported. At the allergy unit of ACTA, patients with Pd-based dental 
restorations frequently showed seemingly relevant symptoms. However, 
dermatological Pd patch tests of these patients were often negative. Based on that 
observation, the question arose whether or not these test results should be classified 
as false-negatives. 
 
The introduction (Chapter 1) describes the basics of dental restorations and the 
current knowledge of their behaviour in the oral cavity and the possible impact on 
the immune system. All metals in the oral cavity, including precious ones, are subject 
to corrosion, which can lead to direct metal ion exposure in the oral tissues. Pd-silver 
(Pd-Ag) and Pd-copper (Pd-Cu) alloys appear to be more susceptible to corrosion 
than other alloys. There are many factors that can affect the corrosion processes, 
e.g. oxygen gradients leading to more corrosion subgingivally, resulting in locally 
increased metal concentrations relative to saliva. Direct cell contact between alloys 
and tissues also contributes to decreased ‘biocompatibility’. Due to the relatively high 
permeability of the oral mucosa, dissolved metals are easily absorbed by the body, 
which then translates to increased metal concentrations in body fluids and tissues 
with possible increased pro-inflammatory immune responses. However, the immune 
cells in the oral mucosa are programmed to tolerate hostile attacks, and therefore 
might not initially instigate a pro-inflammatory response. This is reflected by many 
nickel sensitized patients that can tolerate nickel containing dental or orthodontic 
alloys. Also patients who had orthodontic treatment prior to ear piercing are less 
likely to get sensitized to nickel than ear pierced patients without previous 
orthodontic treatment. Nevertheless, a multitude of intra- and extra-oral complaints 
(subjective) and lesions (objective) of inflammation are attributed to exposure to 
dental alloys, and are possibly also related to the existence of a Pd allergy, as 
evidenced by a substantial number of case reports and several cross-sectional 
studies. Several reports describe systemic palladium allergic contact dermatitis (ACD) 
due to Pd containing dental alloys, however, without any oral lesions. Subjective 
complaints, such as joint & muscle pain and fatigue, are often expressed by these 
patients. Although such complaints are also common in the general population, these 
patients seem to experience them more intensively. In particular, the allergy to 
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palladium appears to be related to the presence of dental alloys, which is explained 
by the fact that in the general population the main sources of exposure to palladium 
are dental alloys. Although sensitization to palladium is frequent, that is about 4-10% 
in dermatitis patients, its relevance is likely to be compromised by the high levels of 
cross-reactivity between Pd and Ni. Therefore, in case of no obvious clinical (oral) 
signs of inflammation positive patch test results are often thought to be a cross-
reaction of Ni and considered irrelevant. Based on the aforementioned clinical 
findings it was hypothesised that Pd allergies may be underdiagnosed due to the 
poor sensitivity of the dermatological patch test and the test allergen in particular.  
 
In Chapter 2, an alternative test allergen was investigated. In an initial exploratory 
cross-sectional study of patients who were referred for allergy testing to the 
Department of Dermatology at the VU University Medical Center, 164 consecutive 
patients were tested using both the commonly used allergen palladium(di)chloride 
(PdCl2) and a more water soluble alternative, (di)sodium tetrachloropalladate 
(Na2PdCl4). About nine times more patients were tested positive to Na2PdCl4 relative 
to PdCl2. Positive responses to PdCl2 were consistent with the responses to Na2PdCl4. 
To determine the degree of cross-reactivity between Ni and Pd, the patients’ 
reactions were also compared to the patch test results to Ni (NiSO4) and these 
turned out to correspond strongly. This result indicated that palladium allergy might 
indeed occur considerably more often than once thought, explaining the large extent 
of (false?) negative test results that were found in patients suspected for Pd allergy 
associated with oral exposure to dental alloys. In this study, no negative and positive 
control patients were tested and the value of positive test results, in particular, 
required further investigation to make conclusive statements regarding the reliability 
of Na2PdCl4 as a test allergen.  
 
Chapter 3 describes a case-control study in which positive (n=26) and negative 
(n=26) controls were tested with the two Pd salts and Ni. However, this prompted a 
major question: what are the requirements for positive controls when the gold 
standard is questioned? It was therefore decided to select patients with a history of 
metal allergy due to skin contact with metallic objects or piercings as positive 
controls. Although this approach is not ideal, it was justified based on the 
aforementioned cross-reactivity between Ni and Pd. Positive test results to Na2PdCl4 
were compared to PdCl2 and concomitant reactivity to Ni was used as a secondary 
indicator. Positive test results to Na2PdCl4 were two times more frequent than to 
PdCl2 and showed a strong correlation with the Ni results. Therefore, earlier findings 
were confirmed, and it was thus clear that Na2PdCl4 was superior to PdCl2 in terms of 
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increased test sensitivity. It was suggested that Na2PdCl4 should replace PdCl2 in 
routine patch testing. It is worth noting that our sample size for this test was small, 
so we sought further confirmation in a large scale study.  
 
Chapter 4 describes a cross-sectional multicentre study with 8 participating 
dermatology clinics in Europe using PdCl2, Na2PdCl4, and NiSO4 as test allergens. 
Since there were a considerable amount of doubtful reactions to Na2PdCl4 in the 
former studies, the optimal test concentration might not yet be determined. 
Therefore, 3 different test concentrations of Na2PdCl4 (2, 3, and, 4%) were used in 
this study. In chapters 2 and 3 the efficacy of test concentrations of less than 3% 
were investigated. Three percent Na2PdCl4 in petrolatum was determined to be the 
optimal test concentration. After testing 1651 patients in this study, the earlier 
results were confirmed; the diagnosed prevalence of Pd sensitization doubled. 
Interestingly, the prevalence of Pd sensitization was similar to that of Ni. 
Furthermore, it was found that about a quarter of the Pd-positive patients responded 
to Pd alone (mono-sensitization). Apparently, the cross-reactivity between Ni and Pd 
is not absolute and sensitization/allergy to Pd in absence of Ni sensitization does 
exist. In contrast to Ni, sensitization to Pd was not related to the female gender, a 
fact which suggests different sources of exposure.  
 
In cross-sectional study (Chapter 5), Na2PdCl4 reactivity was evaluated using a 
lymphocyte proliferation test (LPT) investigating whether or not Na2PdCl4 would also 
perform better in an in vitro assay. LTT-MELISA®, a commercially available LPT, was 
used. In blood samples of 105 consecutive patients, the reactivity of Na2PdCl4 was 
compared to that of PdCl2 and nickel(di)chloride (NiCl2). Again, the positive results to 
Na2PdCl4 outnumbered those to PdCl2, although the difference was not as striking as 
with patch testing. This difference was attributed to the fact that during in vitro 
assays, skin penetration is not required, since cells and the allergen are brought into 
direct contact. Consequently, the main result of the negative feature, i.e. hampered 
skin penetration due to the polymeric structure of the old salt, is less reflected. Also 
in this study all positive reactions to PdCl2 were accompanied by positive responses 
to Na2PdCl4 and many similarities in reactivity between Ni and Pd were observed. 
However, relative to Pd many more positive reactions to Ni were found. The 
explanation for this finding is twofold. First, everyone is exposed to Ni daily through 
food and everyday tools and jewellery. It is therefore possible that many people are 
sensitized without having a clinically relevant allergy. On top of that the LPT does not 
discriminate between subsets of T-cells, therefore a positive test result could be 
based on the proliferation of T-regulatory cells instead pro-inflammatory cells, 
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leading to false-positive results. Second, all tested patients were suspected of having 
an allergy to metals, increasing the likelihood for positive Ni test results, as this metal 
is responsible for most metal allergies. This is in contrast to the patch test studies 
where patients suspected for type IV allergies in general were included, resulting in a 
lower percentage of positive Ni test results. 
 
Chapter 6 evaluates the usefulness of in vitro assays to diagnose Pd and Ni 
sensitization in a case-control study. A Pd- and Ni-induced ‘in house’ LPT similar to 
LTT-MELISA® and specific cytokine production (Th1: IFN-γ; Th2: IL-5 and IL-13) 
were investigated in well-defined positive (n=21) and negative controls (n=16) 
based on patch test results using Na2PdCl4 and NiSO4. Cut-off values for the in vitro 
tests were determined using Receiver Operating Characteristic (ROC) analyses using 
patch test results as gold standard. These cut-off values were then used to 
determine whether a test result should be interpreted as positive or negative. For Pd, 
such a large study has never been done before. Although the numbers seem small, 
one must realize that these in vitro assays are expensive and time consuming, which 
is why, such studies often contain only small sample sizes. It was found that, in 
contrast to IFN-γ (Th1), the Ni- and Pd-induced production of Th2 cytokines (IL-5 
and IL-13) were good predictors for sensitization based on patch testing. Although 
the findings with regard to Th2 cytokines correspond to another recent study, the 
results are in conflict with earlier research that showed predominant Th1 responses 
in Ni allergic patients. As described in the introduction, there are many factors which 
may influence in vitro test results, especially in the case of cytokine production as the 
amount of cytokines may be in the range of the system’s detection limit. Palladium 
induced LPT showed good specificity (95%), meaning that only very few false-
positives results were obtained. However, it lacked sensitivity (63%), meaning that 
several false-negative results were found. Interestingly, for Ni-induced LPT, the 
opposite held true: sensitivity (94%) was high and specificity (67%) was relatively 
low. Due to frequent exposure to Ni this low rate of specificity can be explained by 
the likelihood of relatively the high number of Ni-specific T-cells in the blood 
circulation in the general population, increasing the chances of (false) positive test 
results. Moreover, these Ni-specific could be regulatory as discussed in Chapter 5. 
 
In dentistry, thousands of different metal alloys are used, and it is often difficult to 
determine the composition of the restorations from dental records. Therefore, the 
composition of all restorations reported in the thesis were determined according to a 
previously published technique, the so-called ‘micro analysis’, which was modified 
and presented in Chapter 7. In this technique, a very small amount of the alloy in 
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question is sampled using a brand new Arkansas polishing stone (aluminium oxide) ; 
the sample is collected in the grooves of the stone. Using a SEM-EDAX analysis, the 
composition of the sample can be determined both quantitatively and qualitatively. 
This test makes it possible to determine the composition of dental alloy in situ 
without substantially damaging it. This is important in cases of relevant allergy, 
because then only the restorations that contain the metal in question need to be 
removed. In general, the composition of dental alloys is expressed in weight 
percentages (wt%). However, the density of various metals may differ substantially, 
so that the percentage in weight may vary considerably from the percentage in 
atoms (at%) for a specific metal in an alloy. For example, Au has a very high atomic 
mass, therefore the wt% of Au is much higher than the at% in an alloy. Since the 
number of atoms is more important with respect to ‘biocompatibility’ issues, we 
chose to use at% throughout this thesis. 
 
Chapter 8 describes an innovative case-control study. Here, possible associations 
between 3 different variables were investigated: (i) Pd- and Au- induced test results 
(in vitro [LPT and cytokine production] and in vivo [patch test]), (ii) clinical 
symptoms (intra- and extra-oral signs of inflammation and subjective complaints), 
and (iii) exposure in terms of dental alloys. Dental alloys were divided into two major 
groups: Au-based and Pd-based. Au-based alloys were subdivided in: 

1. Au-based and free from Pd (Au-PdFree) (Au: 63-93at%)  
2. Au-based but with small amounts of Pd (Au-Pdlow) (Au: 70-83at%; 

Pd: 1-10at%)  
3. Au-based alloys with some Pd but less Au (Au-Pdmed) (Au: 45-64at%; 

Pd:2-20at%)  
Pd-based alloys were subdivided according to their alloying metal:  

1. Pd-Ag with silver (Ag:15-55at%) 
2. Pd-Cu with copper (Cu:15-30at%) 
3. Pd-Aumed with gold (Au<45at%) 
4. Pd-Misc. with miscellaneous metals (Pd:>75at%) 

One of the findings was that exposure to Pd-based alloys, and Pd-Cu and Pd-Ag 
alloys in particular, was clearly associated with non-plaque-related gingivitis. 
However, this was not always reflected by Pd-induced immune responses, even 
though an association was still evident. Apparently, not all cases of non-plaque-
related gingivitis are caused by allergy. This finding can be explained by the results 
from another study, which is not presented in this thesis. Those results showed that 
not only Ni but also Pd (and cobalt) can directly activate the innate immune system 
through toll-like receptor 4 (TLR-4). This means that non-plaque-related gingivitis 
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does not necessarily result from allergy, but could simply be an innate immune 
response, functioning much the same way as irritant contact dermatitis/stomatitis. 
Au-based alloys, while not related to non-plaque-related gingivitis, were strongly 
associated with oral lichenoid lesions. However, a relationship with specific Au-
induced immune responses was not found, with either patch testing or with in vitro 
assays. Apparently, there are other mechanisms involved in the aetiology of oral 
lichenoid lesions, and it is tempting to assume irritancy as the cause. Exposure to Pd-
Cu and Pd-Ag alloys was strongly associated with Pd-induced immune responses, 
and LPT (LTT-MELISA®) in particular. Exposure to Pd-Cu was also associated with 
chronic fatigue and chronic sinusitis, although the sample size for this specific subset 
of patients was too small to be conclusive. 
 
In general, the in vitro results were in line with patch test results and showed 
seldom, if ever, false-positive results for Pd and/or Au. In addition, since the LPT 
(LTT-MELISA®) showed the strongest associations with exposure and symptoms, it 
was concluded that this in vitro assay may be a promising alternative to Pd and Au 
patch testing. However, since sensitivity was low (63%; chapter 6), LPT cannot 
replace in vivo patch testing for routine allergy testing and should be used cautiously 
(see below). Perhaps actual exposure, like for example dental alloys, is a decisive 
factor for positive test results with LPT. In sensitized patients, continuous exposure 
to the allergen will create a relatively high level of specific effector memory T-cells in 
the bloodstream, resulting in an increased probability of positive in vitro results. 
Likewise, sensitized patients (positive patch test) without continuous exposure may 
have lower levels of re-circulating specific T-cells, decreasing the chances of positive 
patch test results. This may explain the good specificity (no false-positive results) 
and poor sensitivity (presence of false-negative results) of in vitro assays for Pd 
sensitization testing. Compared to the “in house” LPT, LTT-MELISA® is a 
standardized, validated test method that is commercially available to everyone. 
 
Chapter 9 describes a cross-sectional multicentre study which is a continuation of 
chapter 4. In addition to the patch test results, 6 dermatology clinics submitted their 
patients (total n=906) to a questionnaire, which was used to explore associations 
between (i) Pd and Ni patch test results, (ii) exposure to dental alloys (subdivided in 
dental crowns, amalgam, prostheses, and orthodontic retention wires), and (iii) the 
clinical picture and history in terms of oral and skin disease and complaints. It was 
found that that the prevalence of Pd sensitization (3% Na2PdCl4), is comparable to 
that of Ni (5% NiSO4) and was significantly elevated in patients exposed to dental 
crowns. Sensitization to both Pd and Ni was more frequent in patients with 
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xerostomia and metal taste, but not in patients with ‘burning mouth’ or pain. 
Furthermore, exposure to dental alloys and dental crowns, in particular, was strongly 
associated with a history of metal ACD, oral lichenoid lesions, xerostomia, and metal 
taste. Although, in this study no cause-effect relationships were investigated, 
clinically it is important that Pd sensitized patients also undergo an oral examination, 
with particular attention to the presence of dental crowns and there composition. 
The results also suggest that exposure to dental alloys can play a role in metal ACD. 
Maybe the continuous exposure to dental alloys, containing metals like Ni and Pd, 
lowers the threshold for elicitation to these metals, with subsequent more frequent 
metal ACD in sensitized patients. 
 
Clinical applicability of the results 
 
The studies presented in this thesis were initiated based on questions that arose 
from the clinical situation observed at the adverse reaction unit of the Academic 
Centre for Dentistry in Amsterdam (ACTA). The conclusions are clinically relevant, 
since a new Pd test allergen was introduced. Furthermore, the findings have led to 
new clinical insights about allergies associated with dental alloys which have 
increased our ability to diagnose and treat potential patients. Based on the current 
literature and the findings from these investigations, a schematic approach is 
presented (Fig. 10.1) that can be used to screen patients suspected of having 
clinically relevant allergies to metals associated with oral exposure to dental alloys. 

Anamnesis 
It is of the utmost importance that a thorough medical history is taken, because if 
other diseases with an oral clinical presentation are present, then referral to a 
medical specialist is a clear first step. It is also important that the patient’s 
medication should be accurately reported. Many pharmaceutical drugs can affect the 
homeostasis in the oral cavity, resulting in objective and/or subjective complaints, 
like xerostomia and taste disturbance. A dietary history can also be very helpful, 
because many foods and their additives can induce oral complaints and anomalies. 
Because many patients suffer from (chronic) general, mostly subjective, complaints 
such as chronic fatigue and joint & muscle pain, a psycho-social anamnesis should be 
included in the patient’s assessment in order to identify any such influences (such as 
psychological pathologies) on the patient’s symptoms. Other, issues may also be 
important. For example, chronic stress may reduce saliva production, resulting in 
xerostomia, and due to the decreased barrier and lubricating function, chemical and 
mechanical irritation may occur. Ideally, a psychologist would be consulted to identify 
such issues. The dental history should include when dental appliances were 
introduced, and the occurrence of intra- and extra-oral complaints and/or anomalies. 
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It is important to realize that complaints can develop months to years after the 
insertion of specific dental alloys, which likely compromises the diagnosis. In the case 
of subjective complaints, these time points may be important relative to (stressful) 
life events that could contribute to the patient’s psycho-social state, with subsequent 
initiation of complaints. Subjective complaints are often falsely attributed to the 
presence of dental alloys.  
 
Clinical examination 
A thorough oral examination should be performed on each patient, with special 
attention given to subtle anomalies such as non-plaque-related gingivitis and oral 
lichenoid lesions, and a differential diagnosis should be made not only based on the 
anamnesis, but also on the clinical picture. Patients with poor oral hygiene should 
first be instructed to improve their oral health. The clinical picture may also indicate 
other causes of oral disease so a differential diagnosis should be made based on the 
clinical picture and the anamnesis. It is important that the clinical examination is not 
limited to the oral cavity, because there have been several instances of reported 
relevant skin disease in the absence of oral anomalies. An especial area of focus 
should be systemic contact dermatitis or other unexplained skin anomalies. Finally, 
the qualitative and preferably also the quantitative composition of all dental alloys 
should be obtained via the dental records or using SEM-EDAX analyses (as described 
in this thesis). 
 
Sensitization/allergy testing 
All of the factors described above should be taken into consideration when deciding if 
there is an indication for sensitization/allergy testing. Patch testing is still the gold 
standard, and should be used routinely. However, patch testing is a provocation test 
that could potentially sensitize patients, so it should be used only in cases where 
there is a suspected allergy. Using patch testing to rule out the existence of an 
allergy when there is no real suspicion of an allergy should be avoided, since positive 
test results are often obtained in absence of clinical relevance, especially for Pd. The 
most important finding from this thesis can be directly implemented here. It has 
been clearly shown that 3% Na2PdCl4 is a superior test allergen compared the 
commonly used PdCl2 for Pd sensitization/allergy testing and should be used both in 
vivo (patch test) and in vitro (LPT and cytokine production) testing.  
 
In doubtful cases, the doctor/dentist may decide to perform testing anyway. 
However, since Pd sensitization is often diagnosed without clinical relevance, a 
positive test result without clinical support but with relevant exposure to dental 



Summary and clinical applicability 
 

206 
 

alloys, might result in a difficult situation. Take, for example, a patient with serious 
general complaints, e.g., chronic fatigue and joint & muscle pain that cannot be 
explained form a general medical point of view, and who doesn’t have any oral or 
systemic anomalies. The patient is found, via patch testing, to be sensitized to Pd 
and is exposed to several Pd-based dental alloys. This patient may decide he/she 
wants to remove her dental crowns even when there is not a solid (scientific) 
argument for doing so. Furthermore, removal and replacement of the dental alloys 
could raise unrealistic expectations, and result in possible collateral damage to the 
teeth. It could, however, be possible that the complaints and exposure are related 
(this thesis). In that case the patient will be let down when he/she is not treated.  
 
The findings of the presented work might be especially useful in these difficult cases. 
In vitro assays, and LPT (LTT-MELISA®) in particular, are promising alternatives to 
patch testing, especially to diagnose Pd sensitization. Since this test scored high in 
specificity, false-positive results occur only rarely, at least to Pd and Au. This 
specificity is especially useful in cases of a positive patch test with unclear clinical 
relevance. Palladium-induced LPT was found to be strongly related to exposure, 
clinical anomalies, and even subjective complaints. As discussed, a positive LPT is 
likely to be accompanied by present exposure to the allergen, e.g. the presence of 
Pd-based dental alloys. In cases of sensitization in the absence of exposure, the LPT 
is more likely to be negative. LPT could therefore be useful to differentiate between 
clinically relevant patch test results and irrelevant ones. Finally, positive LPT results 
could (further) support an indication for invasive dental replacement treatment in 
tricky cases.  
So-called “irrelevant” positive patch test results still have some relevance, since it is 
clear that patients with positive patch test results to metals, regardless of possible 
clinical relevance, should not receive dental appliances containing these metals. It is 
also important to realize that a negative patch test result to a specific metal does not 
guarantee the ability to safely use that metal on a patient in the future, because the 
patient may not have been previously exposed; an allergy could still develop after 
patch testing.  
 
Treatment 
It is important to stress that a patient’s treatment may consist of counselling a 
medical specialist rather than removing the dental alloys. Nickel is abundantly 
present in specific foods, thus non-invasive reduction of exposure is always the first 
course of action. Before any treatment, a solid treatment plan and risk assessment is 
required, which could result in the removal of all sources of exposure to the allergen 
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in question. The treatment plan should provide a treatment which first eliminates the 
main sources of exposure. For example, in the case of a relevant Pd allergy, Pd-
based, and Pd-Cu or Pd-Ag alloys in particular (this thesis), should be removed first; 
then (if necessary) alloys with lower contents of Pd. Alleviation of the 
complaints/symptoms may take several months, so patience should be exercised 
during successive treatments. In all cases, removal of dental alloys should be done 
using a rubber dam to minimize unnecessary exposure to grindings of the alloy, 
which could possibly exacerbate the complaints/symptoms. Once removed, dental 
restorations should be replaced with metal-free (resin–based or ceramic) 
alternatives. In cases where the use of metals cannot be avoided, precious metal 
alloys should be used, that do not contain the allergen in question.  
 
General comment 
The pathological potency of metals such as Pd and Ni is still poorly understood. 
Nevertheless, it is now clear that these metals can activate both the innate and the 
adaptive immune systems. Since all metals will eventually corrode in the oral cavity, 
patients with dental alloys will be exposed to the ions released from them. The 
results from the presented work show strong associations between (i) exposure to 
Pd-based dental alloys, (ii) sensitization to both Pd and Ni, and (iii) presence of oral 
and skin disease, and possibly general complaints. It is suggested to minimizing the 
use of Pd- and Ni-based dental alloys in daily dental practice to prevent possible 
adverse reactions, especially since good alternatives, such as ceramic and resin-
based materials, are presently readily available. For the dermatologist and the 
general practitioner it is important to realize that dental alloys are possible sources of 
exposure to metals, that may contribute to (metal induced) skin disease, also in 
absence of oral lesions.  
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Figure 10.1 Schematic representation of a suggested workflow for patients suspected for 

allergy to dental alloys, based on the current literature and the results from 

this thesis. 
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Medische implantaten worden vaak gemaakt van metalen of legeringen die titanium 
(Ti), chroom (Cr), kobalt (Co), nikkel (Ni), goud (Au), platina (Pt) of palladium (Pd) 
bevatten. In de geneeskunde zijn dit met name Ti, Cr, Co en Ni, terwijl in de 
tandheelkunde, naast de legering amalgaam, vooral Au, Pt en Pd worden toegepast. 
Edele metalen, zoals Au, Pt en Pd, worden gebruikt vanwege hun goede 
mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid. Klinisch relevante 
bijwerkingen van Au en Pt zijn dan ook zelden gerapporteerd. Bijwerkingen van 
legeringen met als hoofdcomponent Pd (Pd-gebaseerde legeringen), daarentegen, 
zijn meermaals beschreven en worden doorgaans gerelateerd aan Pd-allergie. 
Tijdens het allergie-spreekuur van ACTA toonden patiënten met Pd-gebaseerde 
tandheelkundige restauraties vaak schijnbaar relevante symptomen. Echter, 
dermatologische Pd allergietesten (patchtest) van deze patiënten waren vaak 
negatief. Op basis van die observatie rees de vraag of deze testresultaten niet als 
vals-negatief zouden moeten worden beschouwd. 
 
De inleiding (hoofdstuk 1) beschrijft de basisprincipes van metaal gerelateerde 
tandheelkundige restauraties, de huidige kennis van hun gedrag in de mondholte en 
de mogelijke impact op het immuunsysteem. Alle metalen in de mondholte, dus ook 
edele, zijn onderworpen aan corrosie, waardoor de mondslijmvliezen worden 
blootgesteld aan opgeloste metaalionen. Pd-zilver (Ag-Pd) en Pd-koper (Pd-Cu) 
legeringen lijken meer onderhevig aan corrosie dan andere Pd-legeringen. Daarnaast 
zijn er vele factoren die van invloed kunnen zijn op de corrosieprocessen. Zo zal er 
subgingivaal meer corrosie plaatsvinden dan supragingivaal als gevolg van een 
zuurstofgradiënt tussen die twee locaties. Ook direct contact tussen legeringen en 
weefsels heeft een negatieve invloed op de “biocompatibiliteit”. Door de relatief hoge 
permeabiliteit van de orale slijmvliezen worden opgeloste metalen relatief 
gemakkelijk geabsorbeerd. Dit kan leiden tot verhoogde metaalconcentraties in 
lichaamsvloeistoffen en lokale weefsels met mogelijke daarop volgende pro-
inflammatoire immuunrespons. De immuuncellen in de orale mucosa zijn in principe 
geprogrammeerd om aanvallen van buitenaf tot op zekere hoogte te tolereren, zodat 
een ontstekingsreactie aanvankelijk uitblijft. Dit is belangrijk om een continue 
ontsteking van de mucosa als gevolg van de altijd aanwezige grote hoeveelheid 
bacteriën en andere allergenen, zoals aanwezig in voeding, te voorkomen. Dit komt 
ook tot uiting bij Ni allergische patiënten die Ni bevattende tandheelkundige of 
orthodontische legeringen probleemloos kunnen verdragen, terwijl Ni houdende 
oorbellen al snel tot een ontstekingsreactie leiden. Bovendien is aangetoond dat 
patiënten die een orthodontische behandeling hebben gehad voorafgaand aan het 
piercen van hun oren, minder kans hebben een Ni allergie te ontwikkelen dan 
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patiënten die hun orthodontische behandeling kregen na het piercen. Niettemin 
worden talrijke intra en extra orale klachten (subjectief) en laesies (objectief) van 
ontsteking toegeschreven aan blootstelling aan tandheelkundige legeringen. Ook Pd 
lijkt hierbij een rol te spelen, zoals blijkt uit een groot aantal case-beschrijvingen en 
diverse cross-sectionele studies. Opvallend zijn de verschillende rapporten die 
systemische Pd-allergische contact dermatitis (ACD) beschrijven als gevolg van Pd-
houdende tandheelkundige legeringen, echter in afwezigheid van orale laesies. Ook 
subjectieve klachten, zoals vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, worden regelmatig 
geuit en gekoppeld aan blootstelling aan tandheelkundige legeringen. Hoewel 
dergelijke klachten ook bij de algemene bevolking vaak voorkomen, lijken deze 
patiënten ze intensiever te ervaren. Hierover is echter nog veel onbekend. 
Palladiumallergie lijkt vooral samen te hangen met blootstelling aan tandheelkundige 
legeringen. Dit is niet verwonderlijk aangezien dit de belangrijkste bronnen van Pd 
blootstelling zijn voor de algemene bevolking. Hoewel sensibilisatie voor Pd frequent 
voorkomt bij dermatitis patiënten (4-10%) is de relevantie ervan niet altijd duidelijk. 
Een belangrijke oorzaak daarvoor is de hoge mate van kruisreactiviteit tussen Pd en 
Ni. Daarom worden positieve Pd patchtest resultaten, in afwezigheid van (duidelijke) 
klinische orale tekenen van ontsteking, vaak als een kruisreactie van Ni beschouwd 
en (mogelijk onterecht) als irrelevant bestempeld. Op basis van de eerdergenoemde 
klinische bevindingen werd verondersteld dat de prevalentie van Pd allergie mogelijk 
wordt onderschat door een lage sensitiviteit van de patchtest en/of testallergeen. 
  
In hoofdstuk 2 wordt een exploratieve cross-sectionele studie besproken waarin in 
een alternatief Pd-testallergeen werd afgezet tegen het routinematig gebruikte 
testallergeen. Hier werden patiënten geïncludeerd die voor een allergietest 
doorverwezen waren naar de afdeling dermatologie van het VU medisch centrum. In 
totaal werden 164 opeenvolgende patiënten getest met zowel het algemeen 
gebruikte testallergeen palladium(di)chloride (PdCl2) en een beter in water oplosbaar 
alternatief, (di)natrium tetrachloropalladate (Na2PdCl4). Ongeveer negen keer meer 
patiënten werden positief getest op Na2PdCl4 ten opzichte van PdCl2. Positieve 
reacties op PdCl2 waren in overeenstemming met de resultaten van Na2PdCl4. Om de 
mate van kruisreactiviteit tussen Ni en Pd te bepalen, werden de Pd testresultaten 
ook vergeleken met die van nikkelsulfaat (NiSO4) en deze bleken, zoals verwacht, 
sterk overeen te komen. Dit resultaat geeft aan dat Pd allergie inderdaad aanzienlijk 
vaker zou kunnen voorkomen dan gedacht en dat er inderdaad mogelijk regelmatig 
vals-negatieve testresultaten worden gevonden met PdCl2 bij patiënten verdacht voor 
Pd allergie geassocieerd met orale blootstelling aan tandheelkundige legeringen. 
Echter, in deze studie werden geen negatieve en positieve controle patiënten getest 
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waardoor de betrouwbaarheid van Na2PdCl4 als testallergeen nog niet was 
onderzocht. 
 
De studie beschreven in hoofdstuk 3 had tot doel patchtest resultaten van de twee 
Pd zouten en NiSO4 te vergelijken in positieve (n = 26) en negatieve (n = 26) 
controles. Dit leidde echter tot een groot probleem: wat zijn de vereisten voor de 
positieve controles als de gouden standaard in twijfel wordt getrokken? Daarom werd 
besloten om patiënten met een voorgeschiedenis van metaalallergische contact 
dermatitis (metal ACD), dat is ACD als gevolg van contact met metalen voorwerpen 
of piercings als positieve controles, te selecteren. Deze benadering is niet ideaal, 
maar werd gerechtvaardigd op basis van de eerder genoemde kruisreactiviteit tussen 
Ni en Pd. Positieve Na2PdCl4 testresultaten werden vergeleken met die van PdCl2. 
Daarnaast werd gelijktijdige Ni reactiviteit gebruikt als secundaire indicator om 
reacties op Na2PdCl4 op waarde te kunnen schatten. Positieve testresultaten met 
Na2PdCl4 kwamen twee keer zo frequent voor dan met PdCl2 en toonden een sterke 
correlatie met de Ni resultaten. Daardoor werden eerdere bevindingen bevestigd en 
was het duidelijk dat Na2PdCl4 superieur was aan PdCl2 in termen van toegenomen 
testgevoeligheid (sensitiviteit). Er werd voorgesteld dat Na2PdCl4 PdCl2 zou moeten 
vervangen in routinematige patchtesten. Echter, de steekproef voor deze test was 
klein en we zochten verdere bevestiging in een grootschaliger onderzoek. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft een cross-sectionele multicenterstudie met 8 deelnemende 
dermatologie klinieken in Europa, waarbij weer PdCl2, Na2PdCl4 en NiSO4 als 
testallergenen werden gebruikt. Tevens werd gekeken naar de optimale 
testconcentraties. Omdat er een aanzienlijke hoeveelheid dubieuze reacties met 
Na2PdCl4 waren verkregen in de eerdere onderzoeken leek de optimale 
testconcentratie nog niet gevonden. Aangezien voorheen testconcentraties van 3% 
of lager werden onderzocht, was voor deze studie gekozen voor 2, 3, en 4% 
Na2PdCl4. In totaal werden 1651 opeenvolgende patiënten getest bij wie een 
allergietest was geïndiceerd. Drie procent Na2PdCl4 in vaseline bleek de optimale 
testconcentratie. In deze studie werden ook de eerdere resultaten bevestigd. De 
prevalentie van Pd sensibilisatie bleek verdubbeld van 9,3 naar 18,2% door het 
testen met Na2PdCl4. Interessant is dat deze prevalentie vergelijkbaar was met die 
van Ni (20,7%). Voorts werd vastgesteld dat ongeveer een kwart van de Pd-positieve 
patiënten niet op Ni reageerden (mono-sensibilisatie). Blijkbaar is de kruisreactiviteit 
tussen Ni en Pd niet absoluut en komt overgevoeligheid/allergie voor Pd ook 
regelmatig voor in afwezigheid van Ni overgevoeligheid. In tegenstelling tot Ni, bleek 
overgevoeligheid voor Pd niet gerelateerd te zijn aan het vrouwelijke geslacht. Dit 
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suggereert dat verschillende bronnen van blootstelling doorslaggevend zijn bij 
sensibilisatie voor Ni en Pd. 
 
De in hoofdstuk 5 beschreven studie onderzocht of Na2PdCl4 ook in een in vitro test 
gevoeliger dan PdCl2 zou zijn. Beide testzouten werden in een cross-sectionele studie 
geëvalueerd met behulp van een lymfocyten proliferatie test (LPT). De gebruikte LPT 
was de zogenaamde LTT-MELISA®, die gestandaardiseerd en gevalideerd is. In 105 
bloedmonsters van opeenvolgende patiënten werd de lymfocyten proliferatie als 
gevolg van contact met Na2PdCl4 vergeleken met de proliferatie na contact met PdCl2 
en nikkel(di)chloride (NiCl2). Hoewel het verschil niet zo spectaculair was als bij de 
patchtest, bleek ook hier het nieuwe zout gevoeliger te zijn dan PdCl2. Dit verschil 
werd toegeschreven aan het feit dat tijdens in vitro testen huidpenetratie niet nodig 
is, omdat cellen en allergeen direct met elkaar in contact worden gebracht. 
Zodoende speelt de belemmerde huidpenetratie als gevolg van de slechte 
oplosbaarheid door de polymere structuur van PdCl2 geen rol bij in vitro testen. Ook 
in deze studie gingen alle positieve reacties op PdCl2 gepaard met positieve reacties 
op Na2PdCl4 en werd weer veel overeenkomst in de reactiviteit waargenomen tussen 
Ni en Pd. Echter, er waren veel meer positieve reacties op Ni dan op Pd gevonden. 
De verklaring hiervoor was tweeledig. Ten eerste, iedereen is dagelijks blootgesteld 
aan Ni via de voeding, alledaagse metalen voorwerpen, muntgeld, sieraden, 
enzovoort. Mogelijk zijn mensen gesensibiliseerd voor Ni zonder dat er sprake is van 
een klinisch relevante allergie. Bovendien is het mogelijk dat er regulerende Ni-
specifieke T-cellen in de bloedbaan (re)circuleren in plaats van pro-inflammatoire, 
waardoor een ontstekingsreactie (lees: allergie) niet tot uiting komt. Omdat ook deze 
regulerende T-cellen zullen prolifereren na contact met hun allergeen (in dit geval Ni) 
zou er mogelijk sprake kunnen zijn van vals-positieve testresultaten. Ten tweede 
werden alle geteste patiënten verdacht van metaalallergie, waardoor de kans op 
positieve Ni testresultaten aanzienlijk toeneemt, aangezien dit metaal 
verantwoordelijk is voor verreweg de meeste metaalallergieën. Bij de studies met de 
patchtest waren patiënten geïncludeerd die verdacht waren voor een allergie (type 
IV) in het algemeen en niet in het bijzonder een metaalallergie, waardoor het 
percentage nikkelallergische patiënten per definitie lager ligt. 
 
In het onderzoek van hoofdstuk 6 werden de resultaten van in vitro testen om Pd 
en Ni sensibilisatie te diagnosticeren vergeleken met patchtest resultaten in een 
case-control studie. Palladium en Ni geïnduceerde “in house” LPT (vergelijkbaar met 
de LTT-MELISA®) en cytokineproductie testen (Th1: IFN-γ, Th2: IL-5 en IL-13) 
werden onderzocht in positieve (n = 21) en negatieve (n = 16) controles. Cutoff 
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waarden voor de in vitro testen werden bepaald met behulp van receiver operating 
characteristic (ROC) analyses, waarbij de patchtest resultaten als gouden standaard 
fungeerden. Deze cutoff waarden werden vervolgens gebruikt om te bepalen of een 
testresultaat positief dan wel negatief was. Voor Pd was een dergelijk grote studie 
nog nooit eerder gedaan. In dit soort studies is vaak een klein aantal patiënten 
geïncludeerd, het uitvoeren van in vitro assay testen is kostbaar en kost veel tijd. 
Gevonden werd dat, in tegenstelling tot IFN-γ (Th1), de Ni en Pd geïnduceerde 
productie van Th2 cytokines (IL-5 en IL-13) goede voorspellers waren voor 
sensibilisatie. Hoewel de bevindingen met betrekking tot Th2 cytokines 
correspondeerden met die van een andere recente studie, waren de resultaten in 
strijd met eerder onderzoek dat overheersend Th1 reactiviteit in Ni gesensibiliseerde 
personen aantoonde. Zoals in de introductie al is beschreven zijn er vele factoren die 
van invloed zijn op de in vitro test resultaten, dit deldt speciaal voor de cytokine 
productie test omdat de hoeveelheid te meten cytokines in de buurt kan liggen van 
de detectiegrens van de te gebruiken meetapparatuur. Voor Pd was een goede 
specificiteit (95%) gevonden voor de LPT, hetgeen betekent dat slechts zeer weinig 
vals-positieve testresultaten waren gevonden. Echter, het ontbrak aan sensitiviteit 
(63%), hetgeen betekent dat er wel een aanzienlijk aantal vals-negatieve 
testresultaten was gevonden. Interessant was dat voor Ni geïnduceerde LPT het 
tegenovergestelde gold: sensitiviteit (94%) was hoog en specificiteit (67%) was laag. 
In verband met veelvuldige blootstelling aan Ni in het leven van alledag zou deze 
lage specificiteit kunnen worden verklaard door de mogelijke aanwezigheid van 
relatief grote aantallen Ni-specifieke T-cellen in de bloedsomloop van de algemene 
bevolking, waardoor de kans op vals-positieve testresultaten toeneemt. Bovendien 
zouden deze Ni-specifieke T-cellen regulerend van aard kunnen zijn, zoals besproken 
in hoofdstuk 5. 
  
Voor de tandheelkunde zijn duizenden verschillende metaallegeringen ontwikkeld en 
toegepast. Vaak is het moeilijk om de samenstelling van de restauraties in de mond 
van een patiënt te achterhalen met behulp van het tandartsdossier (als dat al 
voorhanden is). Daarom is de samenstelling van alle restauraties van de onderzochte 
patiënten in dit proefschrift bepaald volgens een eerder gepubliceerde techniek, 
welke is gemodificeerd en beschreven in hoofdstuk 7, de zogenaamde micro-
analyse. Met deze techniek wordt een zeer kleine hoeveelheid van de betreffende 
legering bemonsterd met behulp van een gloednieuw wit Arkansas polijststeentje 
(aluminiumoxide); het monster wordt opgevangen in de groeven van het steentje. 
Met een SEM-EDAX-analyse, kan de samenstelling van het monster zowel 
kwantitatief als kwalitatief worden bepaald. Deze test maakt het mogelijk de 
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samenstelling van een tandheelkundige legering in situ te bepalen zonder deze 
wezenlijk te beschadigen. Dit is niet alleen belangrijk om te bepalen aan welke 
metalen de patiënt wordt blootgesteld, maar ook om te bepalen welke restauraties 
wel en welke niet moeten worden verwijderd bij een aangetoonde relevante allergie. 
In het algemeen wordt de samenstelling van tandheelkundige legeringen uitgedrukt 
in gewichtspercentages (wt%). Echter, de dichtheid van verschillende metalen kan 
behoorlijk variëren, zodat het gewichtspercentage aanzienlijk kan afwijken van het 
percentage atomen (at%) voor een bepaald metaal in de legering. Bijvoorbeeld, Au 
heeft een zeer hoge atoommassa, waardoor het wt% van Au veel hoger is dan het 
at% in een legering. Omdat het aantal atomen van belang is voor “biocompatibiliteit” 
kwesties, is in dit proefschrift gekozen om at% te gebruiken. 
  
Hoofdstuk 8 beschrijft een innovatieve case-control studie waar gezocht werd naar 
eventuele relaties/associaties tussen drie verschillende variabelen: (i) testresultaten 
(in vitro [cytokineproductie en LPT] en in vivo [patchtest]) (ii) klinische symptomen 
(intra en extra orale ontstekingsverschijnselen en subjectieve klachten) en (iii) 
blootstelling in de vorm van tandheelkundige legeringen. Tandheelkundige 
legeringen werden verdeeld in twee hoofdgroepen: Au- en Pd-gebaseerde. De Au-
gebaseerde waren verder onderverdeeld in:  

1. Au-gebaseerd en vrij van Pd (Au-PdFree) (Au: 63-93 at%)  
2. Au-gebaseerd maar met kleine hoeveelheden Pd (Au-Pdlow) (Au: 70-

83at%; Pd: 1-10at%) 
3. Au-legeringen met Pd maar minder Au (Au-Pdmed) (Au: 45-64at%; Pd: 

2-20at%).  
Pd-gebaseerde werden verder onderverdeeld op basis van hun legeringsmetaal, dat 
is:  

1. Pd-Ag met zilver (Ag:15-55at%)  
2. Pd-Cu met koper (Cu:15-30at%)  
3. Pd-Aumed met goud (Au:<45at%)  
4. Pd-Misc. met diverse metalen (Pd:>75at%) 

Een van de bevindingen was dat blootstelling aan Pd-gebaseerde legeringen, met 
name aan Pd-Cu en Pd-Ag legeringen, duidelijk geassocieerd was met niet-plaque-
gerelateerde gingivitis. Dit werd echter niet altijd ondersteund door Pd sensibilisatie 
(in vitro en/of in vivo), hoewel een significante associatie tussen Pd sensibilisatie en 
niet-plaque gerelateerde gingivitis toch gevonden werd. Blijkbaar werden niet alle 
gevallen van niet-plaque-gerelateerde gingivitis veroorzaakt door sensibilisatie/ 
allergie. Deze bevinding kon verklaard worden door de resultaten van een andere 
studie, die niet in dit proefschrift wordt beschreven. Hierin werd aangetoond dat niet 
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alleen Ni maar ook Pd (en kobalt) het aangeboren immuunsysteem direct kunnen 
activeren via de zogenaamde toll-like receptor 4 (TLR-4). Dit betekent dat de niet-
plaque-gerelateerde gingivitis niet noodzakelijkerwijs samen hoeft te gaan met 
allergie, maar ook het gevolg kan zijn van een aangeboren immuunreactie, zoals in 
geval van irriterende contact dermatitis/stomatitis. Au-gebaseerde legeringen bleken 
niet gerelateerd aan niet-plaque-gerelateerde gingivitis, maar waren sterk 
geassocieerd met orale lichenoïde laesies. Echter, een relatie met specifieke Au-
geïnduceerde immuunrespons werd niet gevonden, noch met de patchtest, noch met 
in vitro testen. Blijkbaar zijn er andere mechanismen betrokken bij de etiologie van 
orale lichenoïde laesies en het is verleidelijk om irritatie als oorzaak te suggereren. 
Blootstelling aan Pd-Cu en Ag-Pd-legeringen was sterk geassocieerd met Pd 
geïnduceerde cytokineproductie en met name positieve LPT (LTT-MELISA®) 
resultaten. Blootstelling aan Pd-Cu leek ook geassocieerd met chronische 
vermoeidheid en chronische sinusitis, maar de aantallen voor deze specifieke 
subgroep van patiënten waren te klein om tot een harde uitspraak te komen. 
 
In het algemeen waren de in vitro resultaten in overeenstemming met de patchtest 
en lieten zelden of nooit vals-positieve resultaten voor Pd en/of Au zien. Positieve 
LPT (LTT-MELISA®) resultaten waren het sterkst geassocieerd met zowel 
blootstelling als symptomen. Een van de conclusies was dan ook dat deze in vitro 
test een veelbelovend alternatief voor de Pd en Au patchtest is. Echter, gezien de 
relatief lage sensitiviteit (63%; hoofdstuk 6) kan de LPT de patchtest niet vervangen 
voor routinematige allergietesten en is voorzichtigheid geboden (zie hieronder). 
Mogelijk is actuele blootstelling, zoals bij patiënten met Pd- en/of Au-gebaseerde 
tandheelkundige legeringen, bepalend voor positieve LPT resultaten. 
Gesensibiliseerde patiënten zullen in geval van blootstelling een hogere concentratie 
specifieke T-cellen in de bloedcirculatie hebben dan in afwezigheid van blootstelling. 
Omdat de aanwezigheid van deze specifieke T-cellen in de circulatie essentieel is 
voor een positief LPT resultaat, zal hierdoor de kans op een positief LPT resultaat 
toenemen. Kortom hoe meer specifieke T-cellen in de circulatie des te hoger het 
testresultaat (stimulatie index [SI]). Evenzo kunnen gesensibiliseerde patiënten 
(positieve patchtest) zonder actuele blootstelling relatief weinig (re)circulerende 
specifieke T-cellen hebben, omdat ze niet geactiveerd/geprolifereerd zijn. Hierdoor is 
de kans veel kleiner dat er in het afgenomen bloedmonster voldoende specifieke T-
cellen aanwezig zijn om voor een positief testresultaat zorgen. Dit kan de goede 
specificiteit (geen vals-positieve resultaten) in combinatie met de slechte sensitiviteit 
(wel vals-negatieve resultaten) van in vitro testen, en de LPT in het bijzonder, goed 
verklaren. In vergelijking met de "in house" LPT is LTT-MELISA® een 
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gestandaardiseerde en gevalideerde testmethode die commercieel beschikbaar is 
voor iedereen. 
 
Hoofdstuk 9 beschrijft een cross-sectionele multicenterstudie, die een vervolg is op 
de studie beschreven in hoofdstuk 4. Naast de patchtest resultaten, zoals beschreven 
in hoofdstuk 4, hadden 6 dermatologie klinieken klinische en anamnestische data van 
hun patiënten (n = 906) verzameld middels een vragenlijst. Zodoende konden drie 
groepen variabelen onderscheiden worden: (i) patchtest resultaten (Pd en Ni), (ii) de 
blootstelling aan metaalbevattende tandheelkunde restauraties (onderverdeeld in: 
kronen, amalgaam, prothesen en orthodontische retentie draden), en (iii) klinische 
symptomen (intra en extra oraal). Het bleek dat de prevalentie van Pd sensibilisatie 
(3% Na2PdCl4) significant verhoogd was bij patiënten met kronen. Sensibilisatie voor 
zowel Pd als Ni kwam vaker voor bij patiënten met xerostomie en metaalsmaak, 
maar niet bij patiënten met “burning mouth” of pijn. Bovendien was blootstelling aan 
tandheelkundige metaal bevattende restauraties, met name kronen sterk 
geassocieerd met een voorgeschiedenis metaal ACD, orale lichenoïde laesies, 
xerostomie en metaalsmaak. Hoewel in dit onderzoek geen oorzaak-gevolg relaties 
werden onderzocht, is het voor de dagelijkse kliniek belangrijk dat Pd overgevoelige 
patiënten ook een mondonderzoek ondergaan, met bijzondere aandacht voor de 
aanwezigheid van tandheelkundige kronen en hun samenstelling. De resultaten 
suggereren ook dat de blootstelling aan tandheelkundige legeringen een rol kan 
spelen in metaal ACD. Mogelijk dat de continue blootstelling aan metalen via 
tandheelkundige restauraties bijdraagt aan het verlagen van de drempelwaarde voor 
het ontstaan van metaal ACD.  
 
Klinische toepasbaarheid van de resultaten 
 
De studies in dit proefschrift werden geïnitieerd op basis van vragen die rezen tijdens 
de allergiespreekuren van de afdeling Orale Diagnostiek van het Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De conclusies zijn klinisch relevant 
omdat een nieuw gevoeliger Pd testallergeen werd geïntroduceerd. Bovendien 
hebben de bevindingen van de overige studies geleid tot nieuwe klinische inzichten 
over allergieën geassocieerd met tandheelkundige legeringen waardoor de 
diagnostiek en behandeling zijn verbeterd. Op basis van de huidige literatuur en de 
resultaten van dit proefschrift, wordt hieronder een werkstroom (workflow) 
gepresenteerd (Figuur 11.1) die kan worden gebruikt om patiënten te screenen in 
geval van een verdenking op metaalallergie geassocieerd met blootstelling aan 
tandheelkundige restauraties. 
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Anamnese  
Het is van het grootste belang dat een grondige medische anamnese wordt 
afgenomen aangezien er sprake kan zijn van een andere onderliggende ziekten met 
orale klachten/symptomen. In dergelijke gevallen is doorverwijzing naar een medisch 
specialist de eerste stap. Het is ook belangrijk dat de medicatie correct wordt 
geïnventariseerd. Veel geneesmiddelen beïnvloeden de homeostase in de mondholte, 
waardoor objectieve en/of subjectieve klachten, zoals xerostomie en 
smaakstoornissen als bijwerkingen kunnen voorkomen. Een dieetdagboek kan ook 
zeer nuttig zijn, omdat veel voedingsmiddelen en hun additieven orale klachten en 
afwijkingen kunnen veroorzaken. Bovendien zijn er voedingsmiddelen die aanzienlijke 
hoeveelheden Ni kunnen bevatten. Omdat patiënten vaak lijden aan algemene, 
veelal subjectieve, klachten zoals chronische vermoeidheid en depressiviteit, is het 
belangrijk ook een psychosociale anamnese op te nemen in de beoordeling van de 
patiënt om eventuele psychopathologie uit te sluiten. Zeker wanneer de patiënt zich 
presenteert met chronische pijn is een breed vizier van de zorgverlener erg 
belangrijk. Ook andere zaken kunnen een rol spelen. Chronische stress kan 
bijvoorbeeld de speekselproductie in rust doen verminderen met een droge mond als 
gevolg (xerostomie). Speeksel speelt een belangrijke rol in de barrièrefunctie van de 
orale slijmvliezen en werkt als glijmiddel. Daardoor kunnen gemakkelijk chemische 
en mechanische irritatie optreden in geval van verminderde speekselproductie. 
Idealiter zou een psycholoog geraadpleegd moeten worden om dergelijke problemen 
te identificeren. De tandheelkundige anamnese omvat de identificatie van aanwezige 
klachten (intra en extra oraal) en de tijdstippen waarop ze ontstaan zijn. Ook de 
tijdstippen van het plaatsten van tandheelkundige restauraties worden in de 
anamnese meegenomen en genoteerd in het dossier. Het is belangrijk te beseffen 
dat klachten pas maanden/jaren na het plaatsen van specifieke tandheelkundige 
legeringen kunnen ontstaan, waardoor de diagnose wordt bemoeilijkt. Bij subjectieve 
klachten kan het tijdstip van het ontstaan van de klachten in relatie staan tot 
belangrijke stressvolle gebeurtenissen. Subjectieve klachten worden vaak ten 
onrechte toegeschreven aan een allergie voor de aanwezige tandheelkundige 
legeringen (“burning mouth” en pijn). 
 
Klinisch onderzoek 
Uiteraard dient er een grondig mondonderzoek gedaan te worden, waarbij speciale 
aandacht uitgaat naar subtiele afwijkingen, zoals niet-plaque-gerelateerde gingivitis 
en orale lichenoïde laesies. Omdat orale laesies zelden pathognomonisch zijn, is het 
belangrijk ook differentiaal diagnoses te formuleren op basis van de anamnese en 
het klinische beeld. Ook is het belangrijk dat patiënten een goede mondhygiëne 
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hebben. Zo niet, dient deze eerst verbeterd te worden om orale laesies goed te 
kunnen beoordelen. Verder is het belangrijk dat het klinisch onderzoek niet beperkt 
blijft tot de mondholte, aangezien er diverse voorbeelden gerapporteerd zijn van 
relevante huidlaesies bij afwezigheid orale afwijkingen. Denk hierbij vooral aan 
systemische ACD. Ten slotte moet de kwalitatieve en bij voorkeur ook de 
kwantitatieve samenstelling van alle tandheelkundige legeringen worden verkregen 
via het tandartsdossier of met behulp van SEM-EDAX analyse, zoals beschreven in dit 
proefschrift. 
 
Sensibilisatie/allergietesten 
Alle hierboven beschreven factoren moeten in acht worden genomen om al dan niet 
een sensibilisatie/allergietest te indiceren. De patchtest is nog steeds de gouden 
standaard en moet routinematig worden gebruikt. Echter, de patchtest is een 
provocatie test die patiënten in principe zou kunnen sensibiliseren, hoewel de kans 
hierop erg klein is. Mede daarom wordt de patchtest alleen geïndiceerd wanneer er 
sprake is van een gegrond vermoeden op een allergie. Het uitsluiten van een allergie 
zonder dat er een reëel vermoeden op een allergie is, dient te worden vermeden. Dit 
ook omdat vaak positieve testresultaten worden verkregen zonder klinische 
relevantie. Dit laatste geldt in het bijzonder voor Pd aangezien Pd en Ni in hoge mate 
kruis-reageren. De studies in dit proefschrift laten duidelijk zien dat 3% Na2PdCl4 een 
gevoeliger testallergeen is dan het gebruikelijke PdCl2 om Pd allergie of 
overgevoeligheid aan te tonen, zowel met behulp van in vivo (patchtest) als in vitro 
(LPT) testen. 
In twijfelgevallen kan de (tand)arts besluiten de patchtest toch te indiceren. Echter, 
een positieve testuitslag zonder duidelijke klinische verschijnselen, maar met 
relevante blootstelling, kan resulteren in een moeilijke situatie. Neem bijvoorbeeld, 
een patiënt met ernstige algemene klachten, zoals chronische vermoeidheid en spier- 
en gewrichtspijn, die niet verklaard kunnen worden met de huidige kennis van zaken 
en waarbij geen orale of systemische afwijkingen zichtbaar zijn. Wanneer in een 
dergelijk geval een positieve patchtest voor Pd wordt gevonden en de patiënt daarbij 
ook is blootgesteld aan verschillende Pd-gebaseerde tandheelkundige legeringen, zal 
deze patiënt haar/zijn kronen willen verwijderen, zelfs wanneer er geen harde 
(wetenschappelijke) argumenten voor zijn. Voorts kan de verwijdering en vervanging 
van de tandheelkundige legeringen onrealistische verwachtingen creëren en 
bovendien mogelijk leiden tot bijkomende schade aan de gebitselementen. Echter, er 
bestaat een kans dat een en ander aan elkaar gerelateerd is (dit proefschrift). In dat 
geval zal de patiënt te kort gedaan worden wanneer zij/hij onbehandeld blijft. 
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De bevindingen gepresenteerd in dit proefschrift zouden vooral in deze moeilijke 
gevallen nuttig kunnen zijn. In vitro testen, en de LPT (LTT-MELISA®) in het 
bijzonder, zijn vanwege hun hoge specificiteit veelbelovende alternatieven of 
aanvullende testen voor de patchtest, met name om Pd sensibilisatie te 
diagnosticeren. Deze hoge specificiteit is vooral van nut in het geval van een 
positieve patchtest met onduidelijke klinische verschijnselen. De Pd geïnduceerde 
LPT blijkt sterk gerelateerd aan blootstelling en klinische afwijkingen. Waarschijnlijk 
gaat een positief LPT resultaat dus samen met actuele blootstelling aan het 
allergeen, zoals bijvoorbeeld in het geval van Pd-gebaseerde tandheelkundige 
legeringen. In gevallen van sensibilisatie, maar in afwezigheid van blootstelling, is 
het goed mogelijk dat de LPT negatief is. De LPT kan daarom nuttig zijn om het 
onderscheid te maken tussen klinisch relevante en irrelevante patchtest resultaten. 
Daarnaast kan een positief LPT resultaat de indicatie voor invasieve tandheelkundige 
ingrepen ondersteunen in moeilijke gevallen. Tot slot hebben zogenaamde 
"irrelevante" positieve patchtest resultaten toch wel enige relevantie. Het is duidelijk 
dat patiënten met een positieve allergietest voor metalen, ongeacht de klinische 
relevantie, beter geen tandheelkundige restauraties krijgen waarin die metalen 
verwerkt zijn. Ook moet het duidelijk zijn dat een negatief testresultaat geen 
garantie biedt voor het veilig toepassen van het metaal in de toekomst, omdat de 
patiënt mogelijk niet eerder is blootgesteld. Een allergie kan zich dus nog 
ontwikkelen nadat blootstelling en daaropvolgende sensibilisatie heeft 
plaatsgevonden. 
 
Behandeling  
Het is belangrijk te benadrukken dat de behandeling van een patiënt mogelijk begint 
met het verwijzen naar een medisch specialist in plaats van het verwijderen van de 
tandheelkundige legeringen. In geval van een allergie moet, indien mogelijk, eerst 
niet-invasieve reductie van blootstelling plaatsvinden. Nikkel bijvoorbeeld, is 
overvloedig aanwezig in diverse levensmiddelen. Door aanpassing van het dieet kan 
de Ni blootstelling gemakkelijk verlaagd worden. Wanneer invasieve behandeling 
noodzakelijk lijkt, worden een solide behandelplan en risicoanalyse gemaakt, hetgeen 
dan mogelijk kan leiden tot de indicatie om alle bronnen van blootstelling aan het 
allergeen in kwestie te verwijderen. Het behandelplan voorziet erin dat eerst de 
belangrijkste bronnen van blootstelling worden geëlimineerd. Bijvoorbeeld, in het 
geval van een relevante Pd allergie, worden eerst de Pd-gebaseerde legeringen, 
zoals Pd-Cu en Pd-Ag, verwijderd (dit proefschrift). Daarna worden (indien nodig) 
legeringen met lagere percentages Pd verwijderd. Het kan soms enkele maanden 
duren voordat er verlichting van de klachten optreedt. Men zal dus wat geduld 
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moeten hebben tussen opeenvolgende behandelingen. In alle gevallen dient de 
verwijdering van tandheelkundige legeringen worden gedaan met behulp van een 
rubberdam (cofferdam) om onnodige blootstelling aan slijpsel van de legering, die 
eventueel de klachten/symptomen zou kunnen verergeren, te minimaliseren. Na 
verwijdering moeten de tandheelkundige restauraties bij voorkeur worden vervangen 
door metaalvrije alternatieven, zoals composiet of keramiek. Wanneer het gebruik 
van metalen niet kan worden vermeden, moeten legeringen bij voorkeur op basis 
van edelmetalen worden gebruikt, die niet het betreffende allergeen bevatten. 
 
Algemene opmerking 
De pathologische potentie van metalen zoals Pd en Ni is nog steeds slecht begrepen. 
Toch is het nu duidelijk dat deze metalen zowel het aangeboren als het verworven 
immuunsysteem kunnen activeren. Aangezien alle metalen uiteindelijk in de 
mondholte zullen corroderen, zullen patiënten met tandheelkundige legeringen 
worden blootgesteld aan de daaruit vrijkomende ionen. De resultaten van dit 
proefschrift hebben sterke onderlinge associaties aangetoond tussen (i) blootstelling 
(Pd-gebaseerde tandheelkundige legeringen), (ii) Pd en Ni sensibilisatie, en (iii) 
klinische symptomen (intra en extra orale laesies en mogelijk algemene klachten). 
Daarom lijkt het verstandig om het gebruik van Pd en Ni te minimaliseren in de 
dagelijkse tandartspraktijk om zodoende mogelijke bijwerkingen te voorkomen. Dit is 
ook mogelijk omdat tegenwoordig goede alternatieven, zoals keramiek en composiet, 
beschikbaar zijn. Voor dermatologen en huisartsen is het belangrijk zich te realiseren 
dat tandheelkundige legeringen mogelijke bronnen van metaalblootstelling zijn, die 
kunnen bijdragen aan (metaal geïnduceerde) huidziekte, ook in afwezigheid van 
orale laesies. 
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Figuur 11.1 Schematische weergave van een mogelijke workflow voor patiënten verdacht 

van allergie voor tandheelkundige legeringen, gebaseerd op de huidige 

literatuur en de resultaten van de in dit proefschrift beschreven onderzoeken. 


