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Parodontitis is een chronische infectieuze aandoening van de tand ondersteunende 

weefsels (het parodontium), die uiteindelijk leidt tot het verlies van tanden wanneer er niet 

behandeld wordt. De reactie van de gastheer op bacteriële accumulatie op de 

gebitselementen leidt tot chronische ontsteking van het parodontium. De kenmerken van 

parodontale ontsteking zijn bloeding van de gingiva, vorming van diepe parodontale 

pockets en progressieve afbraak van het parodontaal ligament en het alveolaire bot. 

Hoewel bacteriën essentieel zijn voor het ontstaan en de progressie van parodontitis, 

blijken ook genetische en lifestyle factoren een grote invloed te hebben op de vatbaarheid 

voor en de ernst van de ziekte, alsmede de reactie op behandeling. Deze nieuwe inzichten 

moeten nog geïmplementeerd worden bij geïndividualiseerde patiëntenzorg. Identificatie 

van individuen met verhoogde vatbaarheid voor parodontitis zou een belangrijke stap 

voorwaarts zijn. Zij zouden uiteindelijk intensievere preventie en behandelingsstrategieën 

nodig hebben. 

Het analyseren van de gastheerreactie op de parodontale bacteriële pathogenen is 

één van de mogelijke benaderingen in de richting van het identificeren van modificerende 

factoren voor de vatbaarheid voor parodontitis. In dit proefschrift hebben we het belang 

van de polymorphonucleaire leukocyten (PMNs) en monocyten (deze cel typen zijn beiden 

fagocyten), in de verdediging tegen parodontale pathogenen geanalyseerd, en in het 

bijzonder hebben we de functie onderzocht van de receptoren die verantwoordelijk zijn 

voor de herkenning van de bacteriën. 

In Hoofdstuk 2 hebben we FcγRIIa op PMNs geanalyseerd, met een focus op een 

single nucleotide polymorfisme in het FcγIIa gen (FCG2A). FcγIIa (één van de typen 

receptoren voor het Fc gedeelte van immunoglobulines, IgG) stuurt fagocytose en cel 

activering aan. Eerdere studies hebben aangetoond dat één van de genetische varianten van 

FcγIIa, FcγIIa131H/H, in staat is om humaan IgG2 efficiënt te binden, terwijl de andere twee 

varianten, FcγIIa131H/R of FcγIIa131R/R , dat ook wel kunnen, maar met een verminderde 

affiniteit. IgG2 is de voornaamste IgG subklasse tegen parodontale pathogenen en 

opsonisatie met IgG, en in parodontitis vooral met IgG2, helpt bij een efficiënte 

herkenning van bacteriën door fagocyten. Wij hebben gehypothetiseerd dat dit 

polymorfisme in het FCG2A gen, de reactiviteit verandert van PMNs in respons op 

parodontale pathogenen. Onze resultaten laten zien dat PMNs van individuen met het 

FcγIIa131H/H genotype meer bacteriën fagocyteren als reactie op de stimulatie met de 

parodontale paropathogeen A. actinomycetemcomitans. Tijdens dit fagocytose proces 

scheiden de granulen van FcγIIa131H/H PMNs meer enzymen uit waaronder meer actief 
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elastase, dan FcγIIa131R/R PMNs, hetgeen een hyperactief fenotype van de FcγIIa131H/H  

PMNs suggereert. Voor het ziekteproces parodontitis betekent dit dat naast de reactieve 

zuurstof radicalen die geproduceerd worden tijdens de oxidatieve stress van de PMNs, ook 

de degranulatie producten (matrix metallo proteinases, elastase) van de PMNs 

verantwoordelijk zijn voor afbraak van bind- en steunweefsel bij parodontitis (1,2,3). 

Derhalve zou de hyper-reactiviteit van de FcγIIa131H/H PMNs één van de mechanismen 

kunnen zijn waardoor juist deze patiënten een ernstiger parodontale afbraak hebben in 

vergelijking met de FcγIIa131H/R en FcγIIa131R/R genotypen. Onze resultaten geven dan ook 

een mechanistische verklaring voor eerdere observaties van een toegenomen ernst van 

parodontale afbraak bij patiënten met het FcγIIa131H/H genotype (4,5). 

De hyperreactiviteit van PMNs bij parodontitis zou, naast de genetisch gecodeerde 

sterkere of zwakkere affiniteit van hun receptoren, ook veroorzaakt kunnen worden door 

een afwijkende expressie van deze receptoren in vergelijking met parodontaal gezonde 

controles. In Hoofdstuk 3 hebben we zowel de cellulaire expressie van IgG receptoren 

(FcγRI, FcγRIIa, FcγRIIIa en FcγIIIb), complement receptor CR3 en de LPS co-receptor 

CD14 op PMNs en monocyten onderzocht, als ook de activatie van deze cellen in reactie 

op de twee parodontale pathogenen A. actinomycetemcomitans en P. gingivalis. Onze 

resultaten laten een vergelijkbare expressie zien van de onderzochte receptoren op PMNs 

van parodontale patiënten en van gezonde controles. Wij suggereren dat de chronische 

ontstekingsreactie die gepaard gaat met parodontitis blijkbaar geen effect heeft op de PMN 

receptor expressie tijdens hun vorming in het beenmerg en tijdens hun kortstondige 

circulatie in het bloed. De monocyten daarentegen, lieten een verlaagde expressie van 

membraan-gebonden CD14 (mCD14) zien, in samenhang met een toename van FcγRIII 

expressie. Deze CD14lowFcγRIII+ monocyten zijn in de literatuur beschreven als 

voorlopers van een dendritisch celtype; deze celpopulatie neemt toe tijdens ontstekingen 

zoals reumatoïde artritis (6,7), sepsis (8) of de Kawasaki ziekte (9). De dendritische cellen 

die gevormd worden door de CD14lowFcγRIII+ monocyten hebben een fagocyterende en 

oxiderende capaciteit, maar zijn niet in staat om T cellen efficiënt te stimuleren tot een 

definitieve actie om de ontsteking te elimineren (10). Met deze bevindingen kennen wij 

een rol toe aan de CD14lowFcγRIII+ monocyten, die mogelijk de chroniciteit van 

parodontale ontsteking bevorderen dan wel in stand houden. 

Daarnaast vonden wij dat personen die geïnfecteerd zijn met A. 

actinomycetemcomitans, een significant lagere expressie van monocytaire FcγRI en 

FcγRIIa hebben dan personen die met P. gingivalis geïnfecteerd zijn. Deze verlaagde 
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FcγR expressie door monocyten kan gerelateerd zijn aan een verhoogde gevoeligheid voor 

een A. acinomycetemcomitans infectie, of aan een aanpassing aan deze specifieke infectie. 

Parallel aan deze bevinding zagen we ook dat PMNs van A. actinomycetemcomitans 

geïnfecteerde personen inderdaad op een hyperactieve manier reageerden op een bacteriële 

stimulans, in het bijzonder wanneer zij werden gestimuleerd met A. 

actinomycetemcomitans. Samenvattend suggereren deze resultaten een hyperreactiviteit 

van de PMNs bij A. actinomycetemcomitans geïnfecteerde personen, welke het 

immuunsysteem probeert te compenseren door de verlaging van FcγRs expressie op 

monocyten. Desondanks zouden de hyperactieve PMNs kunnen bijdragen aan de ernstige 

en relatief snelle parodontale afbraak die gerapporteerd is in early-onset parodontitis 

patiënten, die zeer frequent geïnfecteerd zijn met A. actinomycetemcomitans (11). 

Ondanks deze bevindingen is het toch niet helemaal duidelijk waarom bij personen 

die geïnfecteerd zijn met A. actinomycetemcomitans de PMN’s hyperactief zijn. Wij 

veronderstellen dat een bepaalde genetische achtergrond deze personen meer vatbaar 

maken voor A. actinomycetemcomitans infectie. Dit scenario is al beschreven bij personen 

met genetische variaties in de genen coderend voor mannose-bindend lectine, vitamine D 

receptor, mannose-geassocieerde serine protease 2 en toll-like receptoren; deze personen 

hadden een groter risico op infectie met Mycobacterium tuberculosis, meningococci of 

gram negatieve bacteriën (12,13,14,15,16). Aan de andere kant zou het de infectie met A. 

actinomycetemcomitans zelf kunnen zijn die verantwoordelijk is voor de fenotypische 

veranderingen van de PMNs. Dit dilemma zou verder onderzocht kunnen worden met 

interventie studies, welke A. actinomycetemcomitans elimineren uit de subgingivale 

microflora. 

Naast de cellulaire expressie van receptoren op fagocyten, hebben we in 

Hoofdstuk 4 de plasma spiegels van de oplosbare vorm van CD14 (sCD14) geanalyseerd 

bij parodontitis patiënten en gezonde controles. sCD14 kan ontstaan door afscheiding / 

afknippen van membraan-gebonden CD14 op monocyten / macrofagen of sCD14 kan 

geproduceerd worden in de lever. Fungerend als een oplosbare LPS receptor, helpt sCD14 

bij de activatie van cellen die van nature geen CD14 hebben, zoals endotheelcellen, 

epitheelcellen en gladde spiercellen. Een andere rol is de neutralisatie van LPS tijdens 

gram-negatieve infectieuze ziekteprocessen. Als neutraliserende factor voor serum LPS, 

verhindert sCD14 extreme proinflammatoire reacties van monocyten / macrofagen (18). 

Ook parodontitis is een ziekteproces waarbij gram-negatieve pathogenen de infectie 

vormen. Deze pathogenen komen in de bloedcirculatie terecht en zijn verantwoordelijk 
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voor endotoxemia bij parodontitis patiënten (19). Onze resultaten laten een toename in 

sCD14 plasma waardes zien, welke positief correleren met de ernst van de parodontale 

afbraak. Deze associatie suggereert dat het sCD14 toeneemt samen met de noodzaak om 

LPS uit de circulatie te verwijderen. Gezien de resultaten uit Hoofdstuk 3, waar we een 

verminderde membraan-gebonden CD14 expressie op monocyten van parodontitis 

patiënten hebben laten zien, zou de toename van het sCD14 gedeeltelijk toegeschreven 

kunnen worden aan de afscheiding van het membraan gebonden CD14 van monocyten. 

We hebben echter ook aangetoond dat de toename in sCD14 een positieve correlatie laat 

zien met de systemische ontstekingsmarker C-reactief proteïn (CRP) en met het aantal 

leukocyten in de circulatie. Dus we veronderstellen dat naast CRP, ook een verhoogde 

sCD14 productie in de lever bij de parodontitis patiënt plaatsvindt.  

Het is aangetoond dat verschillende ontstekingmarkers toekomstige vasculaire 

aandoeningen voorspellen (21,22,23). CRP en het aantal leukocyten, zijn o.a. aangewezen 

als markers voor hart- en vaatziekten (HVZ) (24,25). Verhoogde waardes van CRP en 

leukocyten in patiënten met HVZ worden tegenwoordig ook gezien als een mogelijk 

gevolg van chronisch infectieuze processen en ontstekingsreacties (26,27,28). Parodontitis 

is één van de chronische infectieuze aandoeningen die geassocieerd is met HVZ in 

verschillende epidemiologische studies (29). Daarnaast zijn verhoogde bloedwaarden van 

CRP en leukocyten gevonden bij patiënten met parodontitis (30,31). Het onderliggende 

mechanisme van HVZ is atherosclerose. In dit verband is het bijzonder interessant dat 

CD14 het mogelijk maakt dat LPS gebonden kan worden aan het LPS binding-eiwit 

(LBP); het LPS-CD14-LBP complex kan endotheelcellen en gladde spiercellen direct 

activeren (32,33), wat leidt tot verhoogde expressie van celadhesie moleculen. Hierdoor 

wordt de procoagulante activiteit in bloedvaten verhoogd en de ontstekingreacties 

binnenin en rondom de atherosclerotische laesies verergert (34). Gebaseerd op onze 

resultaten uit Hoofdstuk 4, waar verhoogde sCD14 waardes bij parodontitis werden 

aangetoond, in samenhang met verhoogde CRP waarden en aantallen leukocyten, zouden 

verhoogde sCD14 spiegels in het bloed kunnen leiden tot een verhoogde activiteit 

binnenin de atherosclerotische plak bij patiënten met een risico voor HVZ. Wij 

veronderstellen dat sCD14-gemedieerde signalering één van de routes is die leidt tot 

verhoogde atherogene activiteit en daardoor tot een verhoogd risico voor HVZ bij 

parodontitis patiënten. 

Niet alleen PMNs en monocyten zijn in staat tot interactie met bacteriën, maar ook 

bloedplaatjes reageren op bacteriën door middel van uitscheiding van antimicrobiële 
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eiwitten (35),  en de expressie van proinflammatoire receptoren (36). In Hoofdstuk 5 en 6 

hebben we de activeringsstatus van circulerende bloedplaatjes bij parodontitis patiënten 

geanalyseerd, alsmede de reactie van de plaatjes op parodontale pathogenen en de 

interactie tussen bloedplaatjes, PMNs en monocyten tijdens stimulatie met bacteriën. 

Parodontitis patiënten lieten een verhoogde activering van de plaatjes zien, dat werd 

aangetoond door de verhoogde plasma waardes van P-selectine en de verhoogde expressie 

van de glycoproteïne IIb-IIIa. P-selectine en de glycoproteïne IIb-IIIa worden bij 

activering van bloedplaatjes in hoge mate tot expressie gebracht en zijn verantwoordelijk 

voor de hechtende en aggregerende eigenschappen van bloedplaatjes. P-selectine wordt 

enkele minuten na activering uitgescheiden door bloedplaatjes en wordt in het plasma 

teruggevonden als oplosbaar (s)P-selectine (37). Wij vonden dat de activering van de 

bloedplaatjes intenser was bij parodontitis patiënten naarmate de ziekte ernstiger was, dus 

“dosis” afhankelijk was. 

Bovendien hebben we in Hoofdstuk 6 laten zien dat bloedplaatjes van parodontitis 

patiënten gevoeliger zijn voor orale bacteriën dan bloedplaatjes van parodontaal gezonde 

personen. Als reactie op A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis en S. sanguis, maar niet 

op T. forsythia, brachten de bloedplaatjes van patiënten meer P-selectine tot expressie dan 

de bloedplaatjes van controles. Bovendien werden er, ex vivo, als reactie op de genoemde 

paropathogene bacterië, meer bloedplaatjes-monocyt complexen gevormd met het bloed 

van patiënten, dan met bloed van controles. In een fagocytose experiment, fagocyteerden 

bloedplaatjes-PMN- en bloedplaatjes-monocyt complexen meer bacteriën dan 

bloedplaatjes-vrije cellen, wat suggereert dat de complexen geactiveerde cellen bevatten. 

Parodontitis is een aandoening waarbij, door ulceratie van het pocketepitheel, 

beperkte, maar desalniettemin frequente bacteremiën voorkomen tijdens normale 

activiteiten zoals kauwen of tanden poetsen (38,39). Deze bacteremiën zijn de oorzaak van 

endotoxemia en een chronische systemische ontstekingsreactie bij parodontitis patiënten 

(40,31,19). Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat parodontitis geassocieerd is 

met een verhoogd risico op hartinfarcten en beroerte (29), maar de hiervoor 

verantwoordelijke mechanismen zijn nog onduidelijk. Gezien onze resultaten, denken wij 

dat de pathologische processen bij parodontitis o.a. resulteren in de activering van 

bloedplaatjes en monocyten, een steeds terugkerend proces tijdens elke bacteremie bij 

parodontitis. Geactiveerde bloedplaatjes produceren grote hoeveelheden proinflammatoire 

mediatoren afkomstig vanuit hun alfa-granules en “dense-body” systemen. Bovendien 

komen meer receptoren tot expressie. Na activering van bloedplaatjes induceren de 
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vrijgekomen proinflammatoire mediatoren en de receptoren, de hechting van plaatjes aan 

de endotheelcellen die de bloedvatwand bekleden (36). Eenmaal gehecht, creëren de 

bloedplaatjes een platform waarop monocyten kunnen rollen en sterk hechten, hetgeen 

leidt tot een verhoogde monocyt rekrutering. Monocyten in de subendotheliale ruimte 

gaan overmatig intracellulair lipoproteinen opnemen, wat leidt tot accumulatie van 

intracellulaire vetdruppels en formatie van schuimcellen. Deze functionaliteit maken 

geactiveerde bloedplaatjes en monocyten essentiële deelnemers in zowel trombose als 

atherogenese en wij suggereren dan ook dat dit, in ieder geval gedeeltelijk, de 

epidemiologische relatie tussen HVZ en parodontitis kan verklaren. 

Het is tot op heden onduidelijk of de verhoogde bloedplaatjes reactiviteit bij 

parodontitis patiënten intrinsiek is, het resultaat van een specifieke genetische opmaak, of 

reactief is, dat wil zeggen het resultaat van priming door bacteriële producten afkomstig 

uit de parodontale pockets of door de cytokines die geproduceerd worden als gevolg van 

de systemische ontstekingsreactie in parodontitis. Verder onderzoek, waarbij de mate van 

plaatjesactivering en de reactiviteit worden vastgesteld na succesvolle behandeling van 

parodontitis, zal hier meer duidelijkheid over kunnen verschaffen. Belangrijk is in dit 

verband dat een interventie studie liet zien dat de behandeling van patiënten met 

parodontitis resulteert in een verbeterde endotheliale functie (41); de biologische basis van 

deze verbetering van de vasculaire conditie is tot op heden nog onduidelijk. Een afname in 

de mate van bloedplaatjes activering zou dit echter gedeeltelijk kunnen verklaren. 

 

Tot slot 

In dit proefschrift hebben we de reactiviteit van PMNs, monocyten en bloedplaatjes 

onderzocht. Voorgaande studies hebben aangetoond dat early-onset parodontitis patiënten 

o.a. gekarakteriseerd worden door het FcγRIIa131H/H genotype en door de subgingivale 

kolonisatie met A. actinomycetemcomitans. In een studie in dit proefschrift vertoonden de 

FcγRIIa131H/H genotype patiënten hyperactieve PMNs in functionele assays waarbij A. 

actinomycetemcomitans bacteriën werden gebruikt als stimuli. Voor de FcγRIIa varianten 

is de origine duidelijk genetisch en zal de therapeutische aanpak meer in de richting gaan 

van preventie van parodontitis; pro-actief genetische screening op vatbaarheid voor 

parodontitis ligt wellicht in het verschiet.  

Daarnaast hebben we aangetoond dat bloedplaatjes en monocyten van parodontitis 

patiënten gevoeliger zijn voor activering door orale bacteriële soorten, zoals A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis en S. sanguis, dan cellen van gezonde controles. 
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Parodontale therapie resulteert zowel in een afname van de hoeveelheid bacteriën in de 

parodontale pockets, als in een afname van de systemische ontstekingsreactie. Gegeven de 

activiteit van bloedplaatjes en monocyten in trombotische processen en atherosclerose, kan 

parodontale therapie een toegevoegde waarde hebben, waarbij niet alleen de mond 

gezondheid van de patiënt verbetert, maar ook het algemene risico voor een myocard 

infarct en beroerte wellicht afneemt. 
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