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De rol van parodontale
aandoeningen bij ademgeurklachten
Ademgeur wordt meestal veroorzaakt door intraorale, maar ook verschillende extraorale factoren.
Neus-, keel- en oorpathologieën en systemische ziekten, zoals diabetes mellitus, uremie, leverinsufficiëntie, longcarcinoom, bronchiëctasieën, zijn de meest voorkomende. Mondholtepathologie is echter de belangrijkste bron van ademgeur. Bij 65-85% van de patiënten is de oorzaak gelegen in het
parodontium en/of bij de tong. Componenten van tongbeslag en vanuit parodontale pockets verspreiden zich via speeksel over de gehele mondholte en dus ook naar de tonsillen (en vandaar mogelijk tot in de diepte van de tonsilcrypten).
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Inleiding

Datum van acceptatie:

Ondanks het veelvuldig voorkomen van slechte ademgeur (diverse epidemiologische onderzoeken bevestigen een frequentie van 50% in alle bevolkingslagen,
voor beide geslachten en op elke leeftijd) is er maar
een beperkt aantal patiënten die hulp zoekt, hetzij via
de huisarts of de tandarts, hetzij via de specialist
(parodontoloog, neus-, keel- en oorarts, internist of
kaakchirurg) (van Steenberghe, 1997). In 87% van de
patiënten met een slechte adem ligt de oorzaak in de
mondholte, waarvan 65% tot 85% in het parodontium
en/of ter hoogte van de tongrug (Delanghe et al, 1996).
Het is dit type van chronische ademgeur dat de patiënt
naar de huisarts, de tandarts- algemeen practicus of de
specialist brengt. Deze weten vaak niet hoe het probleem te benaderen, omdat binnen de (tand)arts opleiding nauwelijks aandacht wordt besteed aan ademgeur.
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CH3SH in de adem groter dan respectievelijk 1,50 ng en
0,50 ng (per 10 ml lucht) worden als storend ervaren
(Rosenberg et al, 1991). Andere vluchtige verbindingen
in de mond, zoals putrescine, kadaverine, indol, scatol
en ammoniak dragen ook bij tot ademgeur.
Bij een slechte mondhygiëne vindt men een groter
aantal anaërobe bacteriën, meer debris en ook gingivale bloeding en oedeem. De gingivale zwelling resulteert in een groter retentiegebied voor bacteriën en
substraat, hetgeen het putrefactieproces zal versnellen. Een goede reden om gingivitis te behandelen is
dus het gevaar voor halitose. Wanneer gingivitis niet
wordt behandeld, kan dit bij sommige gastheren
resulteren in parodontitis. Deze geeft vaak aanleiding
tot een slechte adem door het sterk toegenomen
anaëroob milieu en verhoogde creviculaire vloeistofproductie.

Effect van gingivitis/parodontitis op ademgeur
Hoe ontstaat slechte ademgeur?
Ademgeur uit de mondholte is het gevolg van microbiële putrefactie in de mond (Berg en Fosdick, 1946;
McNamara et al, 1972). Het zijn vooral Gram-negatieve
anaërobe bacteriën die zich bevinden in de parodontale pockets, in de crypten van het tongoppervlak en van
de eventueel aanwezige tonsillen. Hun proteolytische
enzymen breken zwavel bevattende substraten (zoals
cysteïne, cystine en methionine) af uit bloed, speeksel,
creviculaire vloeistof, dode leukocyten en afgeschilferde epitheelcellen. Aldus ontstaan vluchtige zwavel
bevattende moleculen (Tonzetich en Johnson, 1977;
Kleinberg en Westbay, 1990). Er ontstaat een vicieuze
cirkel, daar de vluchtige zwavelhoudende moleculen
toxisch zijn voor de epitheelcellen van de parodontale
pockets.
Waterstofsulfide (H2S), methylmercaptaan (CH3SH)
en in mindere mate dimethylsulfide ([CH3]2S) zijn de
drie belangrijkste vluchtige moleculen die ontstaan
door het putrefactiesysteem. Concentraties van H2S en
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Yaegaki et al (1992a; 1992b) onderzochten of er een verschil was in de samenstelling van vluchtige zwavelverbindingen (= volatile sulfur compounds; afgekort VSC’s)
geassocieerd met parodontitis en fysiologische ademgeur in personen met een gezond parodontium. Eerst
en vooral zagen zij dat de totale VSC-concentratie duidelijk veel hoger lag bij patiënten met diepe pockets
dan bij ‘gezonde’ personen. De methylmercaptaan/
waterstofsulfide-ratio in parodontitispatiënten was
significant hoger (afb. 1), met andere woorden de
ademgeur bij parodontitis wordt vooral veroorzaakt
door methylmercaptaan. Hoe dieper de pockets, hoe
hoger de verhouding CH3SH/H2S (afb. 2). De CH3SH/H2Sratio uit VSC-productie geassocieerd met tongcoating
was ongeveer dertig maal hoger in de parodontitisgroep dan in de controlegroep.
Andere onderzoeken bewezen tevens de positieve
correlatie tussen de VSC-concentraties in de mondlucht en de uitgebreidheid van de parodontitis (Kaizu
et al, 1978; Sato et al, 1980). De hoeveelheden H2S en
CH3SH nemen niet alleen evenredig toe met het aantal
Ned Tijdschr Tandheelkd 109 (2002) november
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Bijdrage van speeksel op ademgeur bij parodontitis
Een bijproduct van het metabolisme van methionine
tot vorming van methylmercaptaan is 2-ketobutyraat.
Yaegaki en Sanada (1992a; 1992b) vonden zes maal
zoveel 2-ketobutyraat in het speeksel van parodontitispatiënten. Deze resultaten benadrukken het feit dat de
productie van methylmercaptaan uit methionine versneld is bij parodontitispatiënten.
Tonzetich en Johnson (1977) postuleerden dat de
aanwezigheid van cellulaire elementen in het speeksel
een belangrijke bron is voor de productie van VSC.
Vooral de aanwezigheid van thiolen en disulfiden
afkomstig van cellulaire componenten dragen bij tot
de productie van VSC. Deze cellulaire elementen in het
speeksel omvatten afgeschilferde epitheelcellen, microorganismen en leucocyten. Deze laatste, die S-houdende aminozuren bevatten, migreren vanuit de parodontale pockets in het speeksel; bij personen met parodontitis is hun gehalte in het speeksel hoger. Naast cellulaire elementen, mag men niet vergeten dat bloedcomponenten uit de pockets de VSC-productie kunnen
versnellen.
Kleinberg en Westbay (1992) bestudeerden de
invloed van het speeksel op de orale microbiële flora.
Speeksel voorziet de aanvoer van zuurstof. Aangezien
de ontbinding van proteïnen gunstiger verloopt in
anaërobe omstandigheden, zal de VSC-productie versnellen bij xerostomie. Dit is zo bij stress, veelvuldig
koffieverbruik, bij gebruik van bepaalde medicamenten en ’s nachts. Naast de zuurstofvoorziening is de pHwaarde van het speeksel van belang. Het proteolyseproces tot VSC-productie wordt afgeremd in een basisch
milieu.
Ned Tijdschr Tandheelkd 109 (2002) november
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Tongbeslag en ademgeur bij parodontitispatiënten
Parodontitispatiënten bleken, in vergelijking tot parodontaal gezonde individuen, meer (6 x meer) tongbeslag te hebben (Yaegaki en Sanada, 1992a en 1992b)
(tab. 1). De hoeveelheid van daaruit geproduceerde
VSC’s en de verhouding methylmercaptaan/ waterstofsulfide was veel hoger bij aanwezigheid van parodontitis. Er wordt dus vanuit het tongbeslag veel meer
methylmercaptaan geproduceerd bij parodontitis. Doch
bleken de patiënten met een gezond parodontium in
dit onderzoek een slechte ademgeur te hebben, die dan
voornamelijk door H2S werd veroorzaakt.

CH3SH/H2S

Afb. 1. Vergelijking van
de VSC-productie in
adem van personen
(n = 17) met pocketdiepten van 4 mm of meer
met personen (n = 14)
met pocketdiepten kleiner dan 4 mm (naar:
Yaegaki en Sanada
1992a en 1992b).

Effect van VSC op de parodontale weefsels
Het pocketepitheel en het aanhechtingsepitheel worden beschouwd als barrière voor de penetratie van
microbiële producten vanuit de pocket. Proeven werden uitgevoerd met sublinguale, niet gekeratiniseerde
mucosa van varkens. De doorlaatbaarheid van de sublinguale mucosa werd gemeten na blootstelling aan
H2S en CH3SH (Ng en Tonzetich, 1984) (tab. 2). De per7
6

Verhouding CH3SH/H2S

en de diepte van de parodontale pockets (Persson,
1992; Yaegaki en Sanada 1992a), maar bloedende pockets bevatten ook grotere concentraties VSC dan gezonde, ondiepe sulci (afb. 3).
De hoeveelheid aan vrije methionine in crecivulaire
vloeistof van parodontitispatiënten blijkt significant
hoger te liggen dan de hoeveelheid aan cysteïne en cystine (Yaegaki en Sanada, 1992a; 1992b). Zodoende
blijkt creviculaire vloeistof bij parodontitis een belangrijke bijdrage te leveren aan de productie van methylmercaptaan en zo tot slechte adem.
De verhoogde VSC-vorming wordt toegeschreven
aan de toename in het aantal leukocyten tijdens parodontale infecties – deze zijn een belangrijke bron van
afbreekbare thiol en disulfidegroepen (Sato et al, 1980),
en aan de verhoogde hoeveelheden afgeschilferde epitheelcellen in het speeksel van parodontitispatiënten,
die een substraat vormen voor de bacteriën ter vorming van VSC (Dreizen et al, 1956; Sato et al, 1980).
Bovendien gaat parodontitis steeds gepaard met bloeding. Enerzijds stimuleert bloed de proteolyse van het
speeksel, anderzijds bevat bloed bacteriële groeifactoren die belangrijk zijn voor de geurproductie (Yaegaki
en Sanada, 1992a en 1992b).

Afb. 2. Verhouding van
methylmercaptaan/H2S
stijgt naarmate de pockets dieper worden
(naar: Yaegaki en Sanada, 1992a en 1992b).
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Afb. 3. Totaal VSC-concentratie in relatie tot
de bloedingsindex
(naar: Yaegaki en Sanada, 1992a en 1992b).

meabiliteit van de mucosa neemt toe met de tijd en de
concentratie. De invloed van CH3SH is veel sterker dan
die van H2S. Verder onderzoek van Ng en Tonzetich
(1985) toonde aan dat VSC de afbraak van proteoglycanen (extracellulaire matrices van bindweefsel) induceert om de permeabiliteit te doen stijgen. Eenmaal
gesynthetiseerd in de extracellulaire ruimte worden de
proteoglycanen en de glycoproteïnen vastgehouden in
deze extracellulaire ruimte. Daar worden ze opgeslagen en vastgehouden via disulfideverbindingen. De
VSC’s verbreken deze disulfidebruggen, waardoor de
aldus gewijzigde doorlaatbaarheid het binnendringen
van de endotoxinen induceert en zo een ontstekingsreactie doet ontstaan.
De collageeninhoud van het bindweefsel van de
gingiva daalt dramatisch bij parodontitis. De structuur
en de functie van dit steunweefsel is sterk afhankelijk
van de kwaliteit van deze collageenvezels, de hoeveelheid, het type en de stabiliteit. Intracellulaire aanmaak
en afbraak (10-60%) van collageen vindt plaats in de
fibroblasten. Ter hoogte van de parodontale weefsels is

Tabel 1. VSC-productie door de tongbacteriën bij patiënten met en zonder
parodontitis (naar: Yaegaki en Sanada, 1992a en 1992b).
Parodontitis

Nat gewicht
van tongbeslag (mg)

VSC ng/10 ml

CH3SH/H2S

Nee (n = 14)
Ja (n = 17)

14,6 ± 7,5
90,1 ± 11

4,3 ± 3,1
18,6 ± 6,8

1,0 ± 0,3
31,3 ± 18,1

% Stijging permeabiliteita
Tijdsduur (min)

CO2/ luchtb

H2S

CH3SH

5
30
60
120
180

6,6
6,9
9,3

10,6
23,3
59,1
61,7

-

b

15,0 ng H2S of CH3SH per ml 95% lucht/5% CO2
95% lucht/5% CO2 controle-atmosfeer.
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Besluit
Bij parodontitis is vooral de productie van methylmercaptaan de oorzaak van ademgeur, bij een gezond of
licht ontstoken parodontium is waterstofsulfide de
belangrijkste component.
De CH3SH-productie gebeurt vooral in de parodontale
pockets en op het tongoppervlak. De bijdrage van het
speeksel is eerder beperkt. Het disulfidegehalte van het
speeksel, voortkomend uit de cellulaire elementen,
zou in verband gebracht kunnen worden met de ernst
van de parodontale aandoening. De aanwezigheid van
methionine in de creviculaire vloeistof is een belangrijke voedingsbron voor de paropathogenen. Het toxische effect van methylmercaptaan op de parodontale
weefsels doet de ontsteking toenemen.
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Tabel 2. Stijging van de permeabiliteit van mucosa na contact met H2S of
CH3SH (naar: Ng en Tonzetich, 1984).
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Periodontal diseases and bad breath
The majority of bad breath originates within the oral cavity. However, it is also possible that it is
caused by other extra-oral sources. Ear-nose-and-throat causes and systemic diseases, such as diabetes
mellitus, uremia, liver failure, pulmonary carcinoma, bronchiectasis, are the most frequent problems.
In 65-85% of the cases of bad breath, we find the cause in the parodontium and/or tongue.
Components from tongue coating and periodontal pockets circulate through the saliva in the whole
oral cavity and also reach the tonsils.
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