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CHAPTERR 8 

SUMMARYY AND CONCLUSIONS 
DUTCHH TRANSLATIO N 





Samenvattingg en Conclusies 

Samenvattin gg en Conclusie s 

Inn dit proefschrift zijn de additionele effecten van systemische antibiotica onder-
zochtt bij patiënten met parodontitis. De doelstelling van het gepresenteerde 
onderzoekk is om een duidelijker inzicht te krijgen in de klinische en microbiologi-
schee effecten van de parodontale behandeling die ondersteund wordt door sys-
temischee toediening van de anti-microbiële middelen metronidazol en amoxicil-
line.. Daarnaast is getracht een verband te leggen tussen de klinische en bacte-
riologischee bevindingen. 

Hett  effec t van metronidazo l in Bacteroides forsytfius-geassocieerd e 
"refractaire ""  parodontiti s 

Hett additioneel gebruik van systemische antibiotica ligt het meest voor de hand 
bijj de behandeling van patiënten met refractaire parodontitis. In het onderzoek, 
beschrevenn in hoofdstu k 2, werden 27 patiënten met refractaire parodontitis 
geselecteerdd op de aanwezigheid van Bacteroides forsythus en de afwezigheid 
vann Actinobacillus actinomycetemcomitans. Patiënten werden opnieuw initieel 
behandeldd en kregen daarna systemisch metronidazol (500 mg, 3 maal daags, 
gedurendee 1 week). Na zes maanden verbeterden de klinische parameters zoals 
pocketdiepte,, aanhechtingsniveau en bloedingsneiging na sonderen. Van de 27 
patiëntenn die deelnamen aan het onderzoek werden er 17 negatief voor B. for-
sythus.sythus. Van de 15 patiënten die aan het begin van het onderzoek positief waren 
voorr Porphyromonas gingivalis en de 21 die positief waren voor Prevotella inter-
media,media, werden er 9 respectievelijk 14 negatief voor deze bacteriën. Een belang-
rijkee bevinding in dit onderzoek was de relatie tussen het klinische behandelre-
sultaatt en de microbiologische uitkomst. Patiënten waarbij na therapie B. forsyt-
hushus niet langer detecteerbaar was lieten een grotere klinische verbetering zien 
dann patiënten die nog wel aantoonbare B. forsythus hadden. De grootste klini-
schee verbetering werd gevonden bij patiënten die aan het begin van het onder-
zoekk positief waren voor B. forsythus, P. gingivalis en P. intermedia en na de 
behandelingg negatief geworden waren voor deze micro-organismen. 
Bijj de behandeling van refractaire parodontitis hebben andere onderzoekers 
amoxicillinee met clavulaanzuur (Augmentin®) of amoxicilline met metronidazol 
gebruikt.. In de praktijk is het zeer moeilijk om voldoende refractaire parodontitis-
patiëntenn te selecteren voor een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek. 
Daaromm is in de hierna volgende studies gekozen om de additionele effecten van 
eenn tweetal veelvuldig gebruikte antibiotica, n.l. amoxicilline met clavulaanzuur 
enn de combinatie van amoxicilline met metronidazol, te onderzoeken bij patiën-
tenn met parodontitis. 
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ftft -Lactamase-producerend e bacterië n bi j patiënte n met adult e parodontiti s 

Eénn van de beweegredenen om systemisch amoxicilline met clavulaanzuur voor 
tee schrijven bij de behandeling van parodontitis is de aanwezigheid van 8 -lacta-
mase-producerendee bacteriën in de verdiepte pockets. Om het voorkomen van 
00 -lactamase-producerende bacteriën verder te onderzoeken werden 23 patiën-
tenn met onbehandelde parodontitis geselecteerd (hoofdstu k 3). Subgingivale 
plaque-monsterss werden genomen uit de diepste pocket in elk kwadrant. Per 
patiëntt werden deze monsters samengevoegd en geëvalueerd. Naast niet-selec-
tievee media werd voor de isolatie van 0-lactamase-producerende bacteriën 
gebruikk gemaakt van voedingsbodems waaraan amoxicilline en amoxicilline met 
clavulaanzuurr was toegevoegd. Isoiaten die in staat waren om te groeien op de 
amoxicilline-platenn maar niet op de platen met amoxicilline en clavulaanzuur 
werdenn geïdentificeerd en getest op 0-lactamase-productie. P. gingivalis, P. 
intermedia,intermedia, A. actinomycetemcomitans, Peptostreptococcus micros, 
FusobacteriumFusobacterium nucleatum, B. forsythus en Campylobacter rectus op de selectie-
vee en niet-selectieve platen werden onderzocht op 0-lactamase-activiteit met 
behulpp van zowel een commercieel verkrijgbare nitrocefin-test (DrySlide) als een 
opp nitrocefin-gebaseerde laboratoriumtest. In totaal werden er bij 17 van de 23 
patiëntenn 0-lactamase positieve bacteriën aangetoond, zij het meestal in lage 
percentagess (0,01 -15%). Op de niet-selectieve isolatiemedia werden 6 van de 23 
P.P. intermedia, 2 van de 19 B. forsythus, 3 van de 23 F. nucleatum isoiaten posi-
tieff bevonden voor 0-lactamase. Van de amoxicilline-platen werden de 0-lacta-
masee positieve species Prevotella loescheii, Prevoteila buccae, Prevotella buc-
caliscalis en Actinomyces spp. geïsoleerd. De resultaten van de DrySlide-methode en 
dee laboratoriumtest waren identiek. De meerderheid van de 0-lactamase positie-
vee bacterie-species werd gevonden in het Prevotella genus. Niet alleen bacterie-
isolatenn maar ook de totale subgingivale plaquemonsters werden getest op 0-
lactamase-activiteitt met behulp van een nitrocefin-laboratoriumtest. In 12 van de 
233 (52%) plaquemonsters kon 0-lactamase-activiteit worden vastgesteld. Er 
werdd geen correlatie gevonden tussen het vinden van individuele 0-lactamase 
positievee bacteriën en de uitkomst van de 0-lactamase-test op hele plaquemon-
sters.. Er werd geconcludeerd dat 0-lactamase-producerende bacteriën veelvul-
digg voorkomen in de subgingivale plaque bij patiënten met parodontitis. 
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Klinisch ee en microbiologisch e effecte n van initiël e parodontal e behandelin g 
ondersteun dd met amoxicillin e met clavulaanzuu r bi j patiënte n met adult e 
parodontiti s s 

Opp basis van de gevonden resultaten met betrekking tot de prevalentie van B-
lactamase-activiteitt is vervolgens een onderzoek uitgevoerd waarbij de initiële 
behandelingg van patiënten met parodontitis wordt ondersteund met amoxicilline 
mett clavulaanzuur (hoofdstu k 4). 
Inn dit dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek werden 21 patiënten met 
gegeneraliseerdee parodontitis geselecteerd. Klinische metingen en microbiolo-
gischh onderzoek werden uitgevoerd bij de start van het onderzoek en 3 en 12 
maandenn na medicatie. Ongeveer 6 weken na de initiële behandeling (3-6 uur) 
werdenn de patiënten gerandomiseerd en kregen de patiënten of een kuur van 
500500 mg amoxicilline met 125 mg clavulaanzuur of een placebo-medicatie (3 maal 
daagss gedurende 10 dagen). 
Drie,, 6,9 en 12 maanden na medicatie werden de klinische effecten geëvalueerd. 
Dee gemiddelde plaque-index bij het begin van de studie was 1.1 in de place-
bogroepp en 0.9 in de testgroep. Na 3 maanden was de plaque-index in beide 
groepenn met 0.3 verminderd. Dit plaque-niveau werd gehandhaafd gedurende 
dee rest van de studie. Ook bleven de gemiddelde veranderingen van de bloe-
ding-indexx en gingiva-index in beide groepen gelijk tijdens de gehele studie. In 
dee eerste 3 maanden was er een gemiddelde pocketdiepte-reductie van 1.0 mm 
inn de placebogroep en 0.9 mm in de testgroep. Daarna bleven de pocketdieptes 
inn beide groepen gelijk. Na 3 maanden was er zowel in de placebogroep als in 
dee testgroep een klinische aanhechtingswinst van 0.5 mm. In beide groepen 
bleeff daarna het aanhechtingsniveau gelijk. Er was gedurende de gehele studie-
duurr van 12 maanden geen verschil te meten tussen de placebogroep en de 
testgroepp wat betreft de pocketreductie en de aanhechtingswinst. Analyse van 
dee micro-flora werd uitgevoerd door middel van donkerveld-microscopie en 
kweken.. In beide groepen werd door de behandeling het aantal spirocheten en 
beweeglijkee staafjes verminderd maar op geen enkel moment tijdens de studie 
wass er met donkerveld-microscopie een significant verschil tussen de placebo-
enn de testgroep te constateren. De bacteriemonsters die afgenomen waren tij-
denss de verschillende meetmomenten werden getest op de aanwezigheid van A 
actinomycetemcomitans,actinomycetemcomitans, P. gingivalis, B. forsythus, P. intermedia, P. micros en 
F.F. nucleatum. Ook hier was gedurende de gehele studieduur microbiologisch 
geenn verschil te vinden tussen beide groepen. Geconcludeerd kan worden dat 
bijj patiënten met parodontitis systemische amoxicilline met clavulaanzuur zowel 
klinischh als microbiologisch geen enkele meerwaarde heeft boven initiële parod-
ontalee behandeling alleen. 
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Dee initiël e parodontal e behandelin g ondersteun d met amoxicillin e met 
metronidazo l l 

Omdatt de bacteriën in de subgingival flora van parodontitis-patiënten moge-
lijkk verschillen in gevoeligheid voor antimicrobiële middelen wordt door verschil-
lendee auteurs gepleit voor het gebruik van een combinatie van 2 antibiotica. 
Amoxicillinee met metronidazol is met veelbelovende resultaten gebruikt bij de 
behandelingg van patiënten met een ernstige parodontitis. In hoofdstuk  5 wordt 
eenn gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek beschreven 
waarbijj de additionele effecten van systemische amoxicilline met metronidazol 
wordenn bestudeerd. Negenenveertig patiënten met een ernstige gegenerali-
seerdee parodontitis namen deel aan het onderzoek. Klinische metingen en 
microbiologischh onderzoek werden uitgevoerd aan het begin van het onderzoek 
enn 3 maanden na het beëindigen van de initiële behandeling. De initiële parod-
ontalee behandeling werd ondersteund door een placebo-medicatie of een anti-
bioticumkuurr van 375 mg amoxicilline met 250 mg metronidazol, 3 maal daags 
gedurendee 7 dagen. Met uitzondering van de plaque-index, verbeterde de test 
(T)-groepp meer dan de placebo (P)-groep. Er werd na behandeling een grotere 
reductiee van de bloeding-index en de pocketdiepte geconstateerd alsmede een 
groteree winst in klinische aanhechting in de T-groep in vergelijking met de P-
groep.. De grootste pocketdiepte-reductie werd gevonden bij pockets die bij 
aanvangg van de behandeling > 7 mm waren. Deze bedroeg 2.5 mm in de P-groep 
enn 3.2 mm in de T-groep. De klinische aanhechtingswinst was eveneens het 
grootstt in de categorie pockets > 7 mm en bedroeg respectievelijk 1.5 mm en 2.0 
mmm in de P- en T-groepen. Na de behandeling was er een significant verschil 
tussenn de P- en T-groepen wat betreft het aantal patiënten die positief bleven 
voorr P. gingivalis, B. forsythus and P. micros. In de T-groep werden er na de 
behandelingg significant meer patiënten negatief voor P. gingivalis, B. forsythus en 
P.. micros dan in de P-groep. Vier subgroepen werden er gemaakt op basis van 
dee aan- of afwezigheid van P. gingivalis bij aanvang van het onderzoek i.e. P. 
o//'ng/Va//s-positievee (Pg-pos) en P. gingivalis-negatieve patiënten (Pg-neg) in de 
P-- en de T-groepen. Het verschil tussen de Pg-pos- en Pg-neg-groepen kwam 
voornamelijkk tot uiting in het percentage pockets van 5 mm en meer na behan-
deling.. Dit percentage reduceerde in de Pg-pos- P-groep van 45% naar 23% en 
inn de Pg-pos-T-groep van 46% naar 11%. Daarentegen waren de veranderingen 
naa behandeling in het percentage pockets van 5 mm en meer in de Pg-neg-P-
groepp en Pg-neg-T-groep gelijk. 

Opp basis van dit onderzoek, waarbij patiënten met adulte parodontitis als onder-
zoeksmodell fungeerden, kan worden geconcludeerd dat patiënten waarbij de 
initiëlee behandeling werd ondersteund met amoxicilline en metronidazol betere 
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klinischee en microbiologische resultaten lieten zien dan patiënten die uitsluitend 
initieell behandeld waren. Met name de patiënten die aan het begin van het 
onderzoekk positief waren voor P. gingivalis hadden, wat betreft de vermindering 
vann pocketdiepte, het meeste profijt van de behandeling met systemische anti-
biotica.. Daarentegen patiënten die negatief waren voor P. gingivalis bij aanvang 
vann het onderzoek hadden geen wezenlijk voordeel van het additioneel gebruik 
vann de amoxicilline met metronidazol-therapie. 

Additionel ee klinisch e en microbiologisch e effecte n van amoxicillin e met 
metronidazo ll  bi j parodontitis-patiënte n positie f voo r A actinomycetemco-
mitans mitans 

Inn de literatuur wordt de combinatie van amoxicilline met metronidazol beschre-
venn bij patiënten die positief zijn voor A actinomycetemcomitans. In het onder-
zoekk in hoofdstuk 5 waren slechts 9 van de 49 patiënten positief voor A actino-
mycetemcomitans.mycetemcomitans. Het doel van het onderzoek, gepresenteerd in hoofdstuk  6, 
iss de klinische en microbiologische effecten te evalueren van de initiële parod-
ontalee behandeling en het additionele gebruik van systemische amoxicilline 375 
mgg met metronidazol 250 mg (3 maal daags gedurende 7 dagen) bij patiënten 
positieff voor A actinomycetemcomitans. Tweeëntwintig patiënten namen deel 
aann dit onderzoek. De diepste bloedende pocket in elk kwadrant werd geselec-
teerdd voor evaluatie. Deze 4 pockets werden tijdens het onderzoek gebruikt voor 
dee klinische en microbiologische metingen die uitgevoerd werden 1) bij de start 
vann het onderzoek, 2) direct na de initiële behandeling maar vóór het geven van 
dee antibiotica en 3) na 35 weken, aan het einde van het onderzoek. Bij het begin 
vann het onderzoek was de gemiddelde plaque-index 0.5, na initiële behandeling 
0.11 en aan het einde van het onderzoek, na het gebruik van amoxicilline en 
metronidazol,, 0.3. De gemiddelde bloeding-index, pocketdiepten en aanhech-
tingswinstt verbeterden zowel na initiële behandeling als na het gebruik van 
amoxicillinee met metronidazol. Na initiële behandeling werd één patiënt negatief 
voorr A. actinomycetemcomitans en 4 patiënten negatief voor P. gingivalis. Ten 
opzichtee van het begin van het onderzoek werden, na het toedienen van syste-
mischee antibiotica, 19 van de 22 patiënten negatief voor A. actinomycetemcomi-
tanstans en 9 van de 17 patiënten negatief voor P. gingivalis. Op basis van de micro-
biologiee werden de patiënten verdeeld in 2 groepen. Eén groep (A) bestond uit 
patiëntenn die geen detecteerbare A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, B. 
forsythusforsythus en minder dan 5 % P. intermedia hadden aan het einde van de behan-
deling.. De tweede groep (B) bestond uit patiënten die nog steeds positief waren 
voorr één of meer van de 3 bovenvermelde bacteriën en/of boven de 5 % P. 
intermediaintermedia hadden. De patiënten uit groep B hadden na antibiotica gemiddeld 
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eenn hogere bloeding-index, diepere pockets en minder aanhechtingswinst dan 
dee patiënten uit groep A. Geconcludeerd kan worden dat na de initiële behan-
delingg er een verbetering optrad van alle klinische parameters en, met uitzonde-
ringg van de plaque-index, er verdere klinische verbeteringen waren na de amoxi-
cillinee met metronidazol-therapie. Het aantal patiënten dat positief was voor A 
actinomycetemcomitans,actinomycetemcomitans, P. gingivalis en B. forsythus nam na initiële behande-
lingg nauwelijks af, terwijl na gebruik van de antibiotica wel een significante afna-
mee te constateren was van het aantal patiënten dat positief was voor deze bac-
teriën.. Opgemerkt moet worden dat niet elke patiënt profijt had van de antibioti-
ca.. De patiënten die het best reageerden waren zij die geen A actinomycetem-
comitans,comitans, P. gingivalis, B. forsythus en minder dan <5 % P. intermedia hadden 
aann het einde van de therapie. Deze patiënten voldeden aan één van de doel-
stellingenn van een succesvolle parodontale behandeling, namelijk een lage pla-
que-- en bloedingscore met ondiepe pockets. 

Conclusie s s 

Hett onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift werd uitgevoerd om een aantal 
belangrijkee vragen te beantwoorden over het gebruik van systemische antibioti-
caa bij parodontitis-patiënten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het 
feitt dat de hiervoor ontwikkelde studieprotocollen niet direct toepasbaar zijn voor 
dee algemene praktijk. In het algemeen dient eerst een initiële parodontale behan-
delingg te worden uitgevoerd waarna, op basis van de therapie-respons, het ver-
deree beleid kan worden bepaald. Ook werden patiënten bijvoorbeeld niet chirur-
gischh behandeld terwijl daarvoor bij enkele patiënten wel klinische indicaties 
waren.. In 2 studies (hoofdstu k 4 en 5) werden patiënten met systemische anti-
bioticaa behandeld zonder dat er een klinische of microbiologische selectie had 
plaatsgevonden.. Dit is een procedure die niet in de algemene praktijk geadvi-
seerdd wordt. Daarnaast is er in het onderzoek niet gebruik gemaakt van andere 
anti-microbiëlee middelen zoals chloorhexidine. Een ander voorbeeld is dat reste-
rendee verdiepte pockets niet nogmaals werden gereinigd op het moment dat 
gestartt werd met systemische antibiotica (hoofstu k 6). Een belangrijk resultaat 
vann het gepresenteerde onderzoek is dat amoxicilline met clavulaanzuur in vitro 
eenn grote activiteit liet zien tegen het merendeel van de parodontale bacteriën 
maarr dat er in vivo geen toegevoegde klinische en/of microbiologische effecten 
meetbaarr waren van dit antibioticum (hoofdstu k 3 en 4). Ook heeft het hier 
gepresenteerdee onderzoek laten zien dat niet elke patiënt profijt heeft van het 
additionelee gebruik van antibiotica na de initiële behandeling (hoofdstu k 5 en 6). 
Blijkbaarr is de samenstelling van de subgingivale plaque één van de factoren die 
verantwoordelijkk is voor de effectiviteit van een antibioticum-therapie (hoofdstu k 
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2,, 5 en 6). Bijvoorbeeld, bij refractaire parodontitis-patiënten bleek het aantal en 
hett percentage van de paropathogenen bij aanvang van de studie doorslagge-
vendd voor de gevonden klinische verbeteringen na behandeling (hoofdstu k 2). 
Mett name patiënten die positief waren voor P. gingivalis reageerden beter op de 
behandelingg met amoxicilline en metronidazol dan diegenen die deze bacteriën 
vóórr behandeling niet hadden (hoofdstu k 5). Een andere belangrijke conclusie 
uitt het onderzoek is dat patiënten, die bij aanvang van de behandeling positief 
warenn voor P. gingivalis, 50% minder verdiepte pockets van > 5 mm hadden in 
vergelijkingg met patiënten die met een placebo-medicatie behandeld waren. Met 
anderee woorden, patiënten die positief waren voor P. gingivalis en na initiële 
behandelingg amoxicilline met metronidazol gebruikt hadden, bleken aanzienlijk 
minderr gebitselementen te hebben die in aanmerking kwamen voor parodontale 
chirurgiee (hoofdstu k 5). Het onderzoek in hoofdstu k 6 laat zien hoe moeilijk het 
iss het aantal patiënten positief voor A actinomycetemcomitans, B. forsythus en 
P.P. gingivalis door alleen initiële parodontale behandeling te verminderen. De 
resultatenn van het onderzoek laten zien dat, bij patiënten met parodontitis, con-
ventionelee behandeling gevolgd door een specifieke antibioticumtherapie de 
resultatenn van een initiële behandeling kan verbeteren. Daarnaast lijkt een ver-
bandd te bestaan tussen de samenstelling van de subgingival microflora na 
behandelingg en het klinische resultaat. De resultaten van het in dit proefschrift 
gepresenteerdd onderzoek suggereren dat, wanneer het gebruik van systemische 
antibioticaa wordt overwogen bij de parodontale behandeling, onderzoek naar de 
samenstellingg van de microflora de behandelaar kan ondersteunen in de keuze 
vann het wel of niet voorschrijven van antibiotica. Op deze manier wordt welover-
wogenn gebruik gemaakt van systemische anti-microbiële therapieën bij de 
behandelingg van parodontitis, waardoor uiteindelijk de kans op resistentieont-
wikkelingg bij bacteriën wordt voorkomen. 

Mogelijkhede nn voo r toekomsti g onderzoe k 

Inn het onderzoek, gepresenteerd in dit proefschrift, is slechts een beperkt aantal 
bacteriënn onderzocht in de subgingival plaque in relatie tot de klinische resul-
tatenn van behandeling. De selectie voor deze bacteriën was o.a. gebaseerd op 
dee consensus van de World Workshop in 1996. Echter, onderkend moet worden 
datt een belangrijk deel van de subgingival microflora nog onbekend is. Het is 
daaromm van belang dat toekomstig onderzoek zich zal richten op micro-organis-
menn die moeilijk zijn te kweken of zelfs nog niet beschreven zijn. Kennis over dit 
soortt bacteriën zou mogelijk het selectief gebruik van antibiotica verder kunnen 
verbeteren.. Waar eveneens nog te weinig informatie over bestaat is de precieze 
plaatss van systemische en lokale anti-microbiële middelen in de parodontale 
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behandeling.. Men kan zich afvragen, wanneer overwogen wordt antibiotica te 
gebruiken,, of dan het beste moment vóór, tijdens, of na de initiële behandeling 
is?? Of is het beter om pas antibiotica te gebruiken na de chirurgische fase? Ook 
dee dosering en de duur van de antibioticumtherapie zijn variabelen die nog 
slechtss weinig aandacht hebben gehad binnen het parodontologisch onderzoek. 
Dee selectiecriteria voor de keuze van één antibioticum of een combinatie van 
antibioticaa zijn nog onvoldoende bekend. De genoemde mogelijkheden voor toe-
komstigg onderzoek zullen waarschijnlijk bijdragen tot een effectiever gebruik van 
anti-microbiëlee middelen binnen de parodontologie en vermoedelijk tot een meer 
voorspelbaarr parodontaal behandelingsresultaat. 
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