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Orale micro-organismen zijn al lange tijd onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Voorheen 

was dit onderzoek voornamelijk gericht op het isoleren van pathogene soorten; de aandacht 

voor het gehele ecosysteem en wat een gezond ecosysteem behelst, was beperkt.  

Het doel van deze thesis was om te achterhalen wat een gezond oraal ecosysteem is, en hoe dit 

ecosysteem gezond kan blijven. Het onderzoek bestond uit klinische onderzoeken en in vitro 

experimenten, waarbij gekeken werd naar de invloed van fluoride, arginine en nitraat op de orale 

micro-organismen.  

 

 

Samenvatting 

In Hoofdstuk 2 wordt het onderzoek naar het effect van een mondspoelmiddel met fluoride en 

vaste beugel op het microbioom van adolescenten beschreven. De 91 personen (10-16.8 jaar 

oud die deelnamen aan dit onderzoek, stonden allemaal ingepland om orthodontische vaste 

apparatuur geplaatst te krijgen. De ene helft van de deelnemers ontving een mondspoelmiddel 

dat 100 ppm fluoride als aminefluoride en 150 ppm fluoride als natriumfluoride (Elmex caries 

protection, Colgate-Palmolive Europe, Therwil, Switzerland) bevatte. De andere helft van de 

deelnemers ontving een placebo mondspoelmiddel dat geen fluoride bevatte. De deelnemers 

gebruikten het mondspoelmiddel tweemaal daags vanaf het plaatsen van de beugel tot het 

moment dat de beugel verwijderd werd. Op zes momenten gedurende deze studie werd tandplak 

afgenomen bij de deelnemers; voor het plaatsen van de beugel, twee keer gedurende de 

behandeling, voor het verwijderen van de beugel en twee keer nadat de beugel verwijderd was. 

Daarnaast werd er op deze momenten de bloedingsscore gemeten met een sonde. De bacteriële 

samenstelling van de tandplak werd bepaald door het sequencen van het 16S rRNA gen.  

In deze studie was er geen waarneembaar verschil in bacteriële samenstelling van tandplak 

tussen de deelnemers die het mondspoelmiddel met fluoride gebruikten en de deelnemers die 

het placebo mondspoelmiddel gebruikten. Er was wel een klein verschil tussen het bacteriële 

profiel en enkele specifieke genera met betrekking tot de gezondheid van het tandvlees. De 

genera Selenomonas, Porphyromonas en Johnsonella werden geassocieerd met gingivitis, terwijl  Derxia, 

Haemophilus en Rothia werden geassocieerd met gezond tandvlees. Daarnaast nam de hoeveelheid 

van bepaalde bacteriën toe of af gedurende het onderzoek. Het meest opvallend waren de 

toename van Streptococcus, Rothia en Actinomyces en de afname van Leptotrichia en Campylobacter. 

Dit onderzoek laat zien hoe veerkrachtig het orale ecosysteem kan zijn, de samenstelling bleef 

stabiel ondanks de aanwezigheid van fluoride en een beugel. De factor tijd leek de grootste 

invloed op de bacteriële samenstelling te hebben. Dit kan deels verklaard worden door het effect 

van de orthodontische behandeling; de tanden gaan recht staan en na het verwijderen van de 

beugel zijn er minder aanhechtingsplaatsen voor bacteriën. Daarnaast ondergaat het menselijk 

lichaam vele veranderingen gedurende adolescentie, waarvan sommige het orale ecosysteem 

kunnen beïnvloeden1, 2. 

 

In Hoofdstuk 3 wordt het onderzoek naar het effect van tandpasta met 8% arginine op de 

samenstelling van het orale microbioom en de bacteriële productie van lactaat en ammonium 
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beschreven. De verzuring van het orale milieu, bijvoorbeeld door de bacteriële omzetting van 

suikers naar vetzuren zoals lactaat, wordt in verband gebracht met de vorming van cariës. De 

bacteriële omzetting van arginine wordt juist in verband gebracht met een verhoging van de pH, 

door de vorming van ammonium, en dientengevolge een minder cariogeen milieu.  

De negen proefpersonen die deelnamen aan deze pilotstudie gebruikten gedurende acht weken 

de tandpasta met 8% arginine (1450 ppm fluoride, Colgate-Palmolive, New York, VS). In de 

twee weken voordat de deelnemers begonnen met het gebruik van de arginine tandpasta en twee 

weken nadat men met het gebruik van de arginine tandpasta was gestopt, werd een controle 

tandpasta (1450 ppm fluoride, Prodent, Sara Lee Household & Bodycare, Exton, PA, USA) 

zonder arginine gebruikt. Speekselmonsters werden gebruikt om de bacteriële lactaat en 

ammonium productie te meten. Deze monsters werden afgenomen direct voordat men begon 

met het gebruik van de arginine tandpasta, vier en acht weken na dit moment en twee weken 

nadat het gebruik van de arginine tandpasta was gestopt. DNA werd geïsoleerd uit tandplak en 

speeksel dat was afgenomen direct aan het begin van de studie en na acht weken. Het 16S rRNA 

gen van al deze monsters werd gesequenced. Daarnaast werd het speeksel van vier van de 

deelnemers ook gebruikt voor metagenoom sequencing. Gedurende het gebruik van de 8% 

arginine tandpasta, werd er meer ammonium geproduceerd, terwijl de productie van lactaat 

afnam. Nadat men met het gebruik van de tandpasta was gestopt werd de productie van lactaat 

hoger en de productie van ammonium juist lager. Er werd geen duidelijke verandering in de 

samenstelling van het plakmicrobioom waargenomen, terwijl de samenstelling van het 

speekselmicrobioom significant veranderde tijdens het gebruik van de arginine tandpasta. Het 

meest opvallend was de proportionele toename van Veillonella in speeksel.  

Deze resultaten laten zien dat de toevoeging van 8% arginine aan tandpasta een duidelijk effect 

heeft op de bacteriële samenstelling alsmede de bacteriële productie van ammonium en lactaat in 

speeksel.  

 

Ook in Hoofdstuk 4 wordt het effect van arginine op de samenstelling en metabole activiteit 

van orale bacteriën beschreven, al gaat het hier om de invloed van arginine op orale biofilm in 

vitro. Het multi-plaque artificial mouth (MAM) biofilm systeem3-5 werd geïnoculeerd met 

speeksel van een gezonde donor. Tijdens dit vier weken durende experiment werden de 8 

biofilms continu voorzien van artificieel speeksel (DMM)6. Vier van de acht biofilms kregen 

daarnaast ook 1.6% (w/v) arginine, dat was toegevoegd aan het DMM. De andere vier biofilms 

fungeerden als controle group. Om een cariogene situatie na te bootsen kregen alle biofilms acht 

keer per dag gedurende 6 minuten, met tussenpozen van 2 uur, 10% (w/v) sucrose toegediend. 

Voor en na het toedienen van sucrose werden monsters van de biofilms genomen om de 

ammonium- en vetzuurconcentraties te kunnen meten. Monsters om DNA uit te isoleren 

werden alleen voor het toedienen van sucrose genomen. Dit DNA werd gebruikt om de 

bacteriële samenstelling van de biofilms te bepalen door middel van het sequencen van het 16S 

rRNA gen. Daarnaast werd het geïsoleerde DNA gebruikt om de relatieve hoeveelheden Candida 

en arginine deiminase system (ADS) genen sagP en arcA (respectievelijk: Streptococcus sanguinis and 

Streptococcus gordonii) te bepalen door middel van qPCR. Ook werd de pH van twee van de 

biofilms bepaald gedurende de sucrose toevoegingen.  
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De bacteriële samenstelling van de biofilms die constant arginine toegediend kregen, bleef 

stabiel tijdens het experiment, terwijl de samenstelling van de controle biofilms juist significant 

veranderde. De genera Streptococcus, Veillonella en Actinomyces waren sterk vertegenwoordigd in alle 

biofilms, Megasphaera en Johnsonella kwamen het meeste voor in de controle biofilms en 

Peptostreptococcus en Neisseria kwamen het meest voor in de arginine biofilms. De hoeveelheid 

Candida was 100-voudig toegenomen in de controle biofilms in vergelijking tot de arginine 

biofilms. De sagP en ArcA genen daarentegen, waren meer toegenomen in de arginine biofilms 

in verhouding tot de controle biofilms. In vergelijking tot de controle biofilms, was de pH in de 

arginine biofilms hoger. De hoeveelheid lactaat die gevormd werd na de toediening van sucrose 

was gelijk in alle biofilms, de concentratie butyraat was significant hoger in de controle biofilms.  

Het is zeer waarschijnlijk dat de hogere concentratie butyraat in de controle biofilms verband 

houdt met de hogere aanwezigheid van Megasphaera. Het is bekend dat leden van dit genus 

butyraat produceren7, 8. Arginine is een substraat voor het ADS en ammonia is een product van 

het ADS, dit verklaard de hogere concentratie ammonium en hogere pH in de arginine biofilms. 

Deze hogere pH verklaart mogelijk ook de lagere hoeveelheid Candida in de arginine biofilms in 

vergelijking tot de controle biofilms9, 10. Candida kan pathogeen worden, vooral in personen met 

een verzwakt immuunsysteem, daarom is het vinden van manieren om Candida groei te kunnen 

onderdrukken van groot belang. Hoewel de lactaat vorming na het toedienen van sucrose 

vergelijkbaar was in beide biofilms, was de pH in de arginine biofilms hoger in de arginine 

biofilms in vergelijking tot de controle biofilms, wat duidt op een anti-cariës effect. Butyraat is 

een vetzuur waarvan de aanwezigheid in de darmen als positief wordt beschouwd. Of de 

productie van butyraat in de mond ook effect heeft op de productie van butyraat in de darmen is 

niet bekend.  

Al met al maken deze resultaten duidelijk dat arginine de samenstelling en de metabole activiteit 

van orale biofilms beïnvloedt, met gevolg dat er een minder cariogeen mileu wordt gecreëerd.   

 

Het MAM3-5 biofilm model werd ook gebruikt voor het experiment dat wordt beschreven in 

Hoofdstuk 5. In dit vier weken durende experiment werd gekeken naar het effect van nitraat op 

orale biofilms. De aanwezigheid van nitraat in voeding werd lange tijd als nadelig voor de 

gezondheid gezien, maar dit beeld begint langzaam te veranderen. Vooral de omzetting van 

nitraat in nitriet door orale bacteriën en de daarop volgende omzetting van nitriet in 

stikstofmonoxide in de maag wordt in verband gebracht met gezondheidsbevorderende 

processen, zoals verlaging van de bloeddruk. Ook zijn er aanwijzingen dat de omzetting van 

nitraat in nitriet door orale bacteriën een anti-cariës effect zou kunnen hebben.  

De MAM werd geïnoculeerd met speeksel van twee gezonde donoren. Alle acht biofilms kregen 

continu artificieel speeksel (DMM)6 toegediend waaraan spoorelementen waren toegevoegd 

(DSMZ SL-4). Vier van de acht biofilms (twee per donor) kregen daarnaast ook nitraat (1 mM), 

dat was toegevoegd aan het DMM. De overige vier biofilms fungeerden als controle. Alle 

biofilms kregen acht keer per dag, gedurende 6 minuten, met tussenpozen van 2 uur, 10% (w/v) 

sucrose toegediend. Daarnaast werden sucrose en nitraat wekelijks, op twee verschillende dagen 

handmatig toegediend. Vóór en 6- en 60 minuten na het (handmatig) toedienen van de sucrose, 

werden monsters van de biofilms genomen om de concentratie vetzuren te meten. Vóór en 6- 
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en 60 minuten na het (handmatig) toedienen van nitraat, werden monsters van de biofilms 

genomen om de concentratie nitraat, nitriet en vetzuren te meten. Hiernaast werd buiten de 

MAM de omzetting van sucrose en nitraat, door middel van biochemische assays gemeten. In de 

sucrose metabolisme assay werden, voor en nadat biofilm monsters 10 minuten waren 

geïncubeerd met sucrose, de pH en verschillende vetzuren en fosfaat gemeten. In de nitraat 

reductie assay werden de concentraties van nitraat, nitriet en ammonium gemeten nadat de 

monsters 1 uur waren geïncubeerd met nitraat onder aërobe en anaërobe omstandigheden. 

Monsters om DNA uit te isoleren werden twee keer per week genomen. Dit DNA werd 

gebruikt om de bacteriële samenstelling van de biofilms te bepalen door middel van het 

sequencen van het 16S rRNA gen. 

De ontwikkeling van de biofilms verschilde sterk per donor. In het ene geval bleef de bacteriële 

samenstelling van de biofilms gelijk, ongeacht de toevoeging van nitraat aan het DMM, terwijl in 

het andere geval de samenstelling van de biofilms significant verschilde met betrekking tot het 

wel of niet continu toedienen van nitraat. Het genus Neisseria kwam veel voor in alle nitraat 

biofilms, terwijl Veillonella zeer veel voorkwam in de nitraat biofilms van één van de donoren. 

De concentratie lactaat, na het toedienen van sucrose, was gelijk in alle biofilms. De concentratie 

butyraat nam af in de nitraat biofilms, na de handmatige toevoeging van nitraat, in vergelijking 

tot de controle biofilms.  

Een mechanisme waardoor nitraat een anti-cariës effect zou hebben, is dat het wordt omgezet in 

het, onder andere, anti-microbiële stikstofmonooxide bij een lage pH. Deze omzetting zou 

plaatsvinden in de buurt van zuur (lactaat) producerende bacteriën en deze vervolgens doden. In 

dit experiment was er geen significant verschil waarneembaar in lactaat productie tussen de beide 

biofilms. Dit kan er bijvoorbeeld op duiden dat de lactaat producerende bacteriën niet gevoelig 

waren voor stikstofmonoxide, maar het is ook mogelijk dat het anti-cariës effect van nitraat 

volgens een, nog onbekend principe werkt.  

Desalniettemin beïnvloedt de toevoeging van nitraat zowel de samenstelling als de metabole 

activiteit van orale biofilms, maar de herkomst van het inoculum maakte het grootste verschil.  
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