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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

HOOFDSTUK 9 





SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Epidemiologisch onderzoek in de afgelopen decennia heeft laten zien, dat 

parodontitis over de gehele wereld voorkomt. De ziekte begint vroeg in het leven 

en de ernst neemt langzaam toe met de leeftijd. Waarom gingivitis zich bij 

sommige mensen tot parodontitis ontwikkelt, is nog altijd een onderwerp van 

uitgebreid onderzoek. Op dit moment zijn er een aantal potentiële risico-factoren 

voor het ontstaan en het voortschrijden van parodontale afbraak gevonden. De 

inleiding in HOOFDSTUK 1 schetst het perspectief van het in de afgelopen jaren 

gepubliceerde onderzoek in het licht van dit risico-concept. Hoewel cross-

sectioneel onderzoek naar klinische en microbiologische factoren veel informatie 

kan opleveren, is longitudinaal onderzoek nodig om het natuurlijk verloop van 

parodontitis en de daarop relevante invloeden te beschrijven. Kennis van het 

natuurlijk verloop geeft de mogelijkheid om factoren en omstandigheden te 

bestuderen die daadwerkelijk van invloed zijn op het ziekteproces. Daarmee 

ontstaat een mogelijkheid om effectieve methoden van preventie en behandeling 

te ontwikkelen. Gedacht moet worden aan het vroegtijdig opsporen van mensen 

bij wie parodontitis een groot probleem voor de mondgezondheid kan worden, 

het liefst vóór het optreden van onherstelbare schade, zodat effectieve 

preventieve maatregelen kunnen worden genomen. 

Om de rol van mogelijke, klinische en microbiologische risico-factoren te 

onderzoeken, werd er in 1987 een longitudinaal onderzoek gestart in een groep 

jonge mensen die geen reguliere tandheelkundige zorg ontvingen. In een dorpje 

met ongeveer 2000 inwoners op een thee-plantage op West Java, Indonesië, 

werden alle bewoners in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 25 jaar klinisch en 

microbiologisch onderzocht. 

Klinische en microbiologische gegevens bij aanvang van het onderzoek 

(HOOFDSTUK 2) 

In HOOFDSTUK 2 worden de gegevens van het eerste onderzoek in 1987, voor 

wat betreft de parodontale conditie van de onderzoekspopulatie en het 

voorkomen van een aantal parodontale bacteriën in de mondholte, in een cross-

sectionele opzet beschreven. In totaal waren er 255 mensen (130 mannen en 

125 vrouwen) bij dit onderzoek betrokken. Eerst werden er monsters voor het 
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bacteriologisch onderzoek genomen van de gingiva, de tongrug en het speeksel. 

Daarna werden de plaque index, het bloeden na sonderen, de pocketdiepte en 

het aanhechtingsniveau vanaf de vestibulaire zijde gemeten op de approximale 

vlakken van alle elementen en op de mid-vestibulaire en mid-linguale vlakken 

van de Ramfjord elementen. Tandsteen werd op alle vlakken van de Ramfjord

elementen gescoord. Na de klinische metingen werd de diepste, bloedende 

pocket, zonder aanhechtingsverlies bemonsterd voor microbiologisch onderzoek. 

Bovendien werd er bij 37 personen een tenminste 4 mm diepe, bloedende 

pocket, met tenminste 4 mm aanhechtingsvelies bemonsterd. Matig ernstige 

parodontitis (maximaal aanhechtingsverlies: 3 - 4 mm) werd bij 26% van de 

personen gevonden en gevorderde parodontitis (maximaal aanhechtingsverlies 

> 5 mm) bij 8% van de populatie. 66% had geen of lichte parodontitis 

(maximaal aanhechtingsverlies < 2 mm). Actinobacillus actinomycetemcomitans 

werd bij 57% van de populatie gevonden, Porphyromonas gingivalis bij 87%, 

Prevotella intermedia en beweeglijke staven bij 100% en spirocheten bij 89%. In 

vergelijking met de andere monsterplaatsen van de mond werden P. gingivalis 

(66%), A. actinomycetemcomitans (37%) en spirocheten (63%) het meest 

frequent in de pocket (zonder aanhechtingsverlies) gevonden. Beweeglijke 

staven waren het meest frequent aanwezig op de tong en in het speeksel 

(respectievelijk 92% en 89%). A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. 

intermedia, beweeglijke staven en spirocheten werden frequent aangetroffen in 

het speeksel, op de tongrug op de gingiva en zowel in de pockets zonder als 

met aanhechtingsverlies. Op patiënt-niveau was er geen associatie vast te 

stellen tussen de klinische parodontale conditie en het vóórkomen van de 

bacteriën. Bij vergelijking van de pockets met en zonder aanhechtingsverlies 

werd gevonden, dat P.gingivalis en spirocheten vaker voorkwamen in pockets 

met aanhechtingsverlies. 

Het effect van familierelatie op de parodontale conditie (HOOFDSTUK 3) 

Omdat de in HOOFDSTUK 2 beschreven populatie afkomstig was uit 1 dorp, 

waren er relatief veel broers en zusters in het onderzoeksmateriaal. Hierdoor 

werd het mogelijk om de invloed van eerstelijns bloedverwantschap op de 

parodontale conditie te onderzoeken. Vanuit statistisch oogpunt zijn familie-

eenheden met 2 leden niet geschikt voor een goede analyse. Daarom werden 
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alleen families die met 3 of meer familieleden in het onderzoeksmateriaal 

vertegenwoordigd waren, opgenomen in dit onderzoek. In totaal bleken er 23 

familie-groepen bestaande uit tenminste 3 broers/zusters in het 

onderzoeksmateriaal aanwezig te zijn. Het betrof in totaal 78 personen. Het 

gemiddelde aanhechtingsverlies was 0,29 mm en varieerde tussen individuen 

van 0 tot 1,27 mm. Om de mate van de parodontale afbraak voor elk individu 

te kwantificeren, werd het aantal plaatsen bepaald met pocketdiepte > 5 mm en 

> 2 mm aanhechtingsverlies. In een ANCOVA-model werd de variantie binnen 

families met de variantie tussen families vergeleken. Als de binnen-familie 

variantie significant kleiner was dan de tussen-familie variantie werd 

aangenomen, dat er sprake was van een familie-effect. Zo'n effect werd 

gevonden voor een aantal microbiologische variabelen, echter zonder duidelijke 

relatie met de parodontale toestand. Klinische werd een significant familie-effect 

gevonden voor plaque, tandsteen en aanhechtingsverlies. Deze resultaten 

ondersteunen de hypothese dat parodontitis een familiaire component heeft. 

Longitudinale, klinische gegevens en prospectieve, klinische en microbiologische 

risico analyse (HOOFDSTUK 4) 

In HOOFDSTUK 4 wordt de klinische parodontale situatie bij aanvang (1987) 

met die bij het vervolg-onderzoek (1994), 7 jaar later, vergeleken. Bij dit 

onderzoek konden 167 personen nog een tweede keer volledig worden 

onderzocht. Bij het tweede onderzoek werd voor de klinische metingen dezelfde 

procedure gevolgd als in 1987. Het doel van deze studie was om te 

onderzoeken of bepaalde klinische en microbiologische gegevens aan het begin 

van de studie een relatie hadden met het voortschrijden van parodontale afbraak 

in de loop van de tijd. De gemiddelde waarden bij baseline en bij het vervolg

onderzoek waren respectievelijk voor de plaque index (PI): 1,01 en 1,15, voor 

bloeden na sonderen (BOP): 0,80 en 1,16, voor pocket diepte (PD): 3,26 mm en 

3,32 mm en voor aanhechtingsverlies (AL): 0,33 mm en 0,73 mm. Alle 

parameters behalve PD gaven een statistisch significante stijging te zien 

gedurende deze periode van 7 jaar. In de 160 onderzochte personen was in 

1987 de prevalentie van de bestudeerde bacteriën (zonder te letten op de 

monsterplaats): A. actinomycetemcomitans 53%, P. gingivalis 88%, P. 

intermedia 100%, spirocheten 89% and beweeglijke staven 100%. Op het 
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niveau van de gehele mond, liet de logistische regressie significante odds ratio's 

zien voor progressie van parodontale afbraak met: leeftijd (1,15), subgingivaal 

tandsteen (1,20) en subgingivale aanwezigheid van A. actinomycetemcomitans 

(4,61). Aanwezigheid van een van de bestudeerde micro-organismen op de 

slijmvliezen was niet gerelateerd aan progressie van parodontale afbraak. Om de 

invloed van plaatselijke factoren op plaatselijke ziekte-activiteit te bestuderen 

werd er een beperkt model-systeem gehanteerd, dat de bemonsterde pocket (de 

diepste, bloedende pocket zonder aanhechtingsverlies) als enige respons plaats 

per patiënt gebruikte. In dit beperkte model kwamen de aanwezigheid van 

beweeglijke staven in de pocket en de plaque score als belangrijkste risico 

factoren voor progressie van parodontale afbraak naar voren. Op het niveau van 

de totale mond werden 3 risico factoren gevonden: leeftijd, hoeveelheid 

subgingigivaal tandsteen en de subgingivale aanwezigheid van A. 

actinomycetemcomitans. 

Subgingivale microflora in relatie tot de progressie van parodontale afbraak 

(HOOFDSTUK 5) 

In HOOFDSTUK 5 wordt de relatie bestudeerd van het optreden van progressie 

van parodontale afbraak tussen de twee onderzoeksmomenten en de 

samenstelling van de subgingivale microflora, zoals die werd vastgesteld bij de 

vervolgmeting. In 1994 werden de klinische metingen op dezelfde manier 

uitgevoerd als in 1987. Microbiologisch werd bij dit vervolg onderzoek alleen 

naar de samenstelling van de subgingivale plaque gekeken. Een gepooled 

monster van de diepste pocket in elk kwadrant werd met behulp van 

kweektechniek geanalyseerd. Een volledige klinische en microbiologische 

evaluatie kon bij 158 van de 167 nog aanwezige personen worden uitgevoerd. 

Bij aanvang waren de waarden van de klinische metingen: AL = 0,35 mm, 

PI = 1,01, BOP = 0,80 PD = 3,25 mm. Het aantal vlakken met subgingivaal 

tandsteen was 6,04. Bij de vervolgmeting werden de volgende waarden 

gevonden AL = 0,75 mm, Pl = 1,16, BOP=1,19, PD = 3,34 mm. Het aantal 

vlakken met subgingivaal tandsteen was toen 5,85. Alle parameters behalve 

pocketdiepte en tandsteen vertoonden een statistisch significante stijging. Bij 

het vervolgonderzoek was de prevalentie van A. actinomycetemcomitans 40%, 

P. gingivalis 67%, P. intermedia 66%, Fusobacterium nucleatum 79%, 
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Bacteroides forsythus 16%, Campylobacter rectus 4% en Peptostreptococcus 

micros 6%. Er was geen verschil in klinische parameters tussen de groepen 

personen, bij wie deze specifieke micro-organismen wel en niet waren 

gevonden. Bij 129 personen werd op tenminste 1 plaats aanhechtingsverlies van 

> 2 mm gevonden. Logistische regressie gaf 3 significante odds-ratio's voor 

progressie van parodontitis: Plaque index (12,2), geslacht (3,4) and A. 

actinomycetemcomitans (2,9). Dit houdt in dat de hoeveelheid plaque de kans 

op het voortschrijden van parodontitis zeer sterk beïnvloedt. Vrouwen bleken 

een kleinere kans op progressie van parodontale afbraak te hebben. 

Aanwezigheid van A. actinomycetemcomitans in de subgingivale plaque 

vergroot de kans op het voortschrijden van parodontitis. De prospectieve 

resultaten zoals beschreven in HOOFDSTUK 4 en de resultaten van dit 

hoofdstuk maken het, in het licht van de literatuur, aannemelijk om te 

suggereren, dat bij parodontale behandeling misschien niet allen gestreefd moet 

worden naar een perfecte mondhygiëne, maar ook naar eliminatie van A. 

actinomycetemcomitans uit de subgingivale plaque. 

Longitudinaal onderzoek naar het ontstaan van parodontale afbraak binnen 

echtparen (HOOFDSTUK 6) 

In de literatuur is al eerder beschreven, dat paropathogene bacteriën 

overgedragen kunnen worden van de ene op de andere persoon, hetgeen de 

kans op parodontitis zou kunnen verhogen. Omdat de onderzoekspopulatie uit 

HOOFDSTUK 5 in 1987 32 echtparen bevatte, was het mogelijk om de invloed 

van het getrouwd zijn op de ontwikkeling van parodontitis bij echtelieden 

longitudinaal te bestuderen. In 1994, werden 23 van deze getrouwde paren 

teruggevonden. De gemiddelde leeftijd van de groep was 29.1 jaar en de paren 

waren gemiddeld 10 jaar getrouwd. Van elk paar werd de partner met de 

hoogste score voor gemiddeld aanhechtingsverlies in 1994 aangemerkt als de 

aangedane probandus. De evaluatie van de microbiologie gaf een relatief hoge 

prevalentie te zien van A. actinomycetemcomitans (50%), P. gingivalis (67%), 

en P. intermedia (61 %). Er werd geen verschil gevonden in de samenstelling van 

de subgingivale microflora tussen de echtelieden. Onder de 23 A. 

actinomycetemcomitans positieve personen waren 2 positieve paren. Bij de 31 

P. gingivalis en 28 P. intermedia positieve personen, waren respectievelijk 9 en 
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7 positieve paren. Uit de evaluatie van de klinische gegevens kwam het 

volgende naar voren. (1) De aangedane probandi hadden ook in 1987 al een 

minder gezond parodontium in vergelijking met hun echtgenoten. (2) Bij beide 

echtelieden nam het gemiddeld aanhechtingsverlies tijdens de evaluatieperiode 

toe. (3) Tussen de echtelieden nam het verschil in gemiddeld 

aanhechtingsverlies tussen 1987 en 1994 toe. Geconcludeerd werd dat 10 jaar 

samenleven met een partner met parodontitis geen invloed had op de 

parodontale conditie van de echtgeno(o)t(e). 

Relatie tussen de klinische parameters gemeten bij de diepste pocket in elk 

kwadrant en de score voor de gehele mond (HOOFDSTUK 7) 

In onderzoek naar het vóórkomen van bepaalde bacteriën in de subgingivale 

microflora wordt meestal een klein aantal diepe pockets bemonsterd. De 

gemiddelden van klinische parameters gemeten bij deze diepe pockets worden 

dan vaak gebruikt om de klinische situatie van de personen te beschrijven. In 

HOOFDSTUK 7 werd onderzocht in hoeverre de natuurlijke progressie van 

parodontitis bij de diepste approximale pocket in elk kwadrant, de progressie 

van parodontitis in het gehele parodontium op de approximale vlakken kan 

beschrijven. Bij het vervolgonderzoek in 1994 werd in elk kwadrant de diepste 

pocket geselecteerd. De veranderingen in de klinische waarden PI, PD, en AL 

tussen baseline (1987) en het vervolgonderzoek (1994) werden berekend voor 

zowel de gehele mond als voor deze 4 diepe pockets. Een regressie analyse 

werd gebruikt om het verband tussen de volledige score en de score voor de 4 

diepste pockets te bepalen. Voor het ziekteverloop tussen baseline en het 

vervolgonderzoek werden significante correlaties gevonden tussen de meting op 

4 diepste plekken en de score voor de gehele mond (PD: r = 0,80, AL: r = 0 , 7 0 , 

PI: r = 0,77). De regressie coëfficiënten waren 0,51 voor PD, 0,35 voor AL en 

0,55 voor PI. De precisie van de schatting van de gemiddelde waarden voor de 

gehele mond op basis van de metingen op 4 plaatsen wordt bepaald door de 

residuele standaard deviatie: voor PD: 0,49 mm, voor AL: 0.63 mm en voor PI 

0,40. In deze populatie bestond een redelijke tot goede correlatie tussen de 

metingen op de 4 diepste plekken en het gemiddelde van de gehele mond. De 

hoge residuele standaard deviatie illustreert echter de onnauwkeurigheid van het 

schatten van de waarde voor de gehele mond op basis van de meting op de 4 
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diepste plekken. Gegevens over progressie van parodontitis gebaseerd op 

metingen van een beperkt aantal diepe pockets moeten daarom met een zekere 

mate van voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Concluderend werpen de resultaten van het onderzoek, beschreven in dit 

proefschrift, licht op de rol van een aantal factoren in het natuurlijke verloop van 

voortschrijdende parodontitis. Na een periode van samenleven van tenminste 10 

jaar met een persoon met een slechtere parodontale conditie, was er geen 

invloed waarneembaar op de parodontale conditie van de relatie-partner. Wel 

werd er in deze populatie gevonden, dat de hoeveelheid aanhechtingsverlies was 

geassocieerd met eerstelijns bloedverwantschap. Dit steunt de veronderstelling, 

dat er een genetische achtergrond bestaat voor infectieuze parodontale 

ziekteprocessen. Deze resultaten trekken de rol van een parodontitis patiënt als 

bron van verspreiding van de ziekte via infectie in twijfel. Zowel in HOOFDSTUK 

4 als in HOOFDSTUK 6 werd het duidelijk, dat de hoeveelheid plaque de 

belangrijkste invloed heeft op de hoogte van het risico op voortschrijden van 

parodontale afbraak. Ook de hoeveelheid subgingivaal tandsteen was een 

prospectieve risico-indicator in deze onbehandelde populatie. Vergelijking van 

HOOFDSTUK 4 met HOOFDSTUK 6 laat zien, dat er een effect van leeftijd is op 

de kans op progressie van parodontale afbraak. Dit zou echter te verklaren 

kunnen zijn door de bevinding, dat oudere personen een hogere plaque index 

hebben dan jongere personen. In overeenstemming met de meerderheid van de 

hedendaagse literatuur waren vrouwen minder gevoelig voor parodontitis. Een 

andere risico-factor voor progressie van parodontale afbraak bleek de 

aanwezigheid van A. actinomycetemcomitans te zijn. Daarnaast waren de 

aantallen P. gingivalis in de subgingivale plaque gerelateerd met de hoeveelheid 

aanhechtingsverlies. 

Al met al suggereren de bevindingen beschreven in dit proefschrift, dat 

aanwezigheid van Actinobacillus actinomycetemcomitans in de subgingivale 

microflora van parodontitis patiënten, de hoeveelheid subgingivaal tandsteen en 

bovenal de hoeveelheid plaque de meest belangrijke risico factoren zijn voor de 

progressie van onbehandelde parodontitis. De invloed van plaque is zo groot, dat 

deze factor altijd moet worden meegenomen in risico-analyses, door plaque 

scores als co-factor in de analyse te betrekken. 
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