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Risicofactoren voor adulte
parodontitis: polymorfismen in de
interleukine-1 genfamilie*
Interleukine (IL)-1_, IL-1` en IL-1 receptorantagonist (ra) zijn stoffen die een rol spelen bij de regulatie van de ontstekingsreactie in parodontale weefsels. Het doel van dit onderzoek was de distributie
van bepaalde genetische variaties in de IL-1 genfamilie te onderzoeken bij patiënten met ernstige
parodontitis en bij controlepersonen. Ook werden roken en de aanwezigheid van Porphyromonas
gingivalis en Actinobacillus actinomycetemcomitans betrokken bij het onderzoek.
DNA van 53 niet-rokers en 52 rokers met ernstige adulte parodontitis en van 53 parodontaal gezonde controlepersonen werd getypeerd voor genetische variatie in de IL-1 genfamilie. De aanwezigheid
van P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans werd bepaald met behulp van de kweektechniek.
Een significante hogere frequentie van het genotype+ (IL-1A*2+IL-1B*2+IL-1RN*2) werd gevonden bij niet-rokende parodontitispatiënten zonder kweekbare P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans in vergelijking met de controlegroep (42,1% versus 11,3%; p = 0,0068; or 5,7, 95% ci: 1,619,8). Deze resultaten laten zien dat polymorfismen in het IL-1 genfamilie zijn geassocieerd met ernstige adulte parodontitis en dat deze genetische eigenschap wellicht een risicofactor is voor ernstige
parodontitis.
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Inleiding
Parodontitis is een multifactoriële, chronische infectieuze ziekte die wordt gekarakteriseerd door afbraak
van het bindweefsel en het alveolaire bot. De prevalentie van parodontitis in de westerse wereld bedraagt
ongeveer 35% bij volwassen personen. Hiervan heeft 10
tot 15% een ernstige vorm van parodontitis (Brown et
al, 1989).
Bacteriën zijn essentieel voor het initiëren van een
weefselreactie die het immuunsysteem aanzet tot
afbraak van het parodontium (Page, 1999). De subgingivale microflora bij parodontitispatiënten is opgebouwd uit vele bacteriesoorten, waarvan slechts een
beperkt aantal soorten van belang lijkt te zijn voor
progressie van parodontale afbraak (Haffajee en
Socransky, 1994). Vooral de Gram-negatieve anaërobe
zwart-gepigmenteerde staaf Porphyromonas gingivalis
en de Gram-negatieve staaf Actinobacillus actinomycetemcomitans zijn geassocieerd met ernstige parodontitis (Haffajee en Socransky, 1994).
Adulte parodontitis is niet één entiteit maar een verzameling van meerdere ziektebeelden elk met een verschillende etiologie, natuurlijke progressie en respons
op de behandeling. Voor het ontstaan van parodontitis
is tevens aanleg voor de ziekte bij de persoon nodig. De
belangrijkste risicofactoren zijn de samenstelling van
de subgingivale microflora en de genetische en omgevingsfactoren die de respons van de gastheer modificeren (Page et al, 1997). Twee andere bekende risicofactoren voor parodontitis zijn roken en diabetes mellitus
(afb. 1) (Bergström, 1989; Collin et al, 1998).
Cytokinen zijn glycoproteïnen met een hormoonNed Tijdschr Tandheelkd 109 (2002) augustus

achtige werking. Eén groep van cytokinen wordt de
interleukinen genoemd. Interleukine-1` (IL-1`) en
interleukine-1_ (IL-1_) zijn pro-inflammatoire interleukinen die de ontstekingsreactie bevorderen, en zijn
belangrijke mediatoren bij chronische inflammatoire
ziekten zoals parodontitis (Dinarello, 1994). De antiinflammatoire cytokines, zoals de interleukine-1
receptorantagonist (IL-1ra) en de transforming growth
factor`-1, gaan juist de werking van IL-1` en IL-1_
tegen en reguleren zo de ontstekingsreactie. In creviculaire vloeistof en parodontale weefsels van parodontitispatiënten zijn verhoogde concentraties IL-1 gevonden
(Ishihara et al, 1997). De totale hoeveelheden IL-1_ en
IL-1` en de IL-1/IL-1ra-ratio correleren met verlies van
alveolair bot (Ishihara et al, 1997).
De IL-1A, IL-1B en IL-1RN genen bevinden zich op
chromosoom 2 en coderen voor respectievelijk IL-1_,
IL-1` en IL-1ra. Eerder werd aangetoond dat de hoeveelheden IL-1` en IL-1ra die een individu produceert, genetisch zijn bepaald (Pociot et al, 1992; Andus et al, 1997).
Polymorfismen (natuurlijke variaties) in de IL-1B en IL1RN genen zouden een rol kunnen spelen bij de gevoeligheid voor chronische inflammatoire aandoeningen.
Kornman et al (1997) lieten zien dat dragerschap
van de minder vaak voorkomende allelen 2 (*2) van IL1A en IL-1B genen genetische markers zijn voor de
ernst van parodontitis bij volwassenen.
Het doel van dit onderzoek was om de associatie van
IL-1A*2+IL-1B*2 genotype met adulte parodontitis te
bevestigen in een Nederlandse populatie en een verband tussen bepaalde genetische varianten, roken en
aanwezigheid van de parodontale pathogenen P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans te onderzoeken.
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Afb. 1. Multifactoriële
karakter van parodontitis (modificatie van
Page et al, 1997).

Materiaal en methode
Voor het onderzoek werden 53 niet-rokende (27 vrouwen, 26 mannen) en 52 rokende (27 vrouwen, 25 mannen) volwassen patiënten met ernstige parodontitis en
53 parodontaal gezonde controlepersonen (37 vrouw,
16 man; 44 niet-rokers en 9 rokers) geselecteerd.
Patiënten die rookten of minder dan een jaar geleden waren gestopt met roken, werden beschouwd als
rokers. Patiënten die nooit gerookt hadden of meer dan
1 jaar geleden waren gestopt met roken, werden
beschouwd als niet-rokers. De proefpersonen waren
geen familie van elkaar, waren ouder dan 25 jaar en
hadden zowel ouders als grootouders die afkomstig
waren uit Nederland. De parodontale status werd vastgesteld op basis van röntgenfoto’s en klinisch onderzoek. De pocketdiepte en het klinisch aanhechtingsniveau werden gemeten en met behulp van bitewingopnamen werd het interproximale botverlies bepaald.
Patiënten met ernstige parodontitis, dat wil zeggen ≥ 7
interproximale sites met ≥ 50% botverlies, werden geselecteerd. Geen van de controlepersonen had een pocketdiepte > 4 mm of botverlies.
Subgingivale plaquemonsters van 53 niet-rokende
en 52 rokende patiënten met ernstige parodontitis
werden voor microbiologisch onderzoek verzameld.
De diepste pocket in elk kwadrant werd bemonsterd

Tabel 1. IL-1A-889, IL-1B+3954, en IL-1RN (VNTR) genotypen in niet-rokende en
rokende parodontitispatiënten en controlepersonen.
Genotype

Parodontitis
niet-rokers
(n = 53)

Parodonditis
rokers
(n = 52)

Controlepersonen
(n = 53)

IL-1A-889

1.1
1.2
2.2

16
32
5

21
25
6

21
24
8

IL-1B+3954

1.1
1.2
2.2

22
29
2

32
13
7

29
20
4

IL-1RN VNTR

1.1
1.2
2.2
1.3
2.3

28
19
4
0
2

27
19
4
2
0

32
17
3
1
0
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met een paper-point. Monsters werden geanalyseerd op
het voorkomen van P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans.
DNA van de proefpersonen werd verzameld en geïsoleerd volgens een mondspoelmethode zoals eerder
beschreven in Laine et al (2000). In het kort betekent dit
dat elke proefpersoon zijn mond gedurende 60 seconden spoelde met 10 ml steriel fysiologische zoutoplossing, die vervolgens werd gecentrifugeerd. De geoogste
buccale epitheelcellen werden gewassen met een fysiologische zoutoplossing, gekookt, geneutraliseerd en
DNA werd uit de cellen geïsoleerd.
Polymorfismen op positie -889 in de promotorregio
van het IL-1A gen, op positie +3954 in exon 5 van het IL1B gen, en een ‘variable number of tandem repeat’
(VNTR) polymorfisme in het tweede intron van het IL1RN gen werden vastgesteld met behulp van op de polymerasekettingreacties gebaseerde eerder beschreven
methoden (Mansfield et al, 1994; Bioque et al, 1995;
McDowell et al, 1995).
De frequenties van het dragerschap van de allelen 2
van de polymorfe IL-1A, IL-1B, en IL-1RN genen bij
patiënten met ernstige parodontitis werden vergeleken met de controlegroep (Fisher’s exact test 2-zijdig
getoetst). Het Hardy-Weinberg-evenwicht werd getest
met een r2-test met 1 df. Een p-waarde < 0,05 werd
beschouwd als statistisch significant.

Resultaten
De gemiddelde leeftijd van de 53 niet-rokende en de 52
rokende volwassen patiënten met ernstige parodontitis en de 53 parodontaal gezonde controlepersonen
was respectievelijk 49,0, 44,4 en 40,5 jaar.
Tabel 1 laat de genotype frequenties bij niet-rokende
en rokende patiënten met ernstige adulte parodontitis
en bij controlepersonen zien. De genotype frequenties
van de polymorfismen in IL-1A, IL-1B, en IL-1RN waren
in Hardy-Weinberg-evenwicht.
Er werden geen significante verschillen gevonden
in de IL-1A, IL-1B, of IL-1RN genotypen, allelen 2-dragerschap en allelfrequenties tussen de 3 onderzochte groepen. Een trend werd gevonden tussen het genotype+ (=
IL-1A*2+IL-1B*2+IL-1RN*2 genotype) bij niet-rokende
patiënten in vergelijking met de controlegroep (26,4%
vs. 11,3%; p = 0,08; odds ratio (or) 2,8, 95% confidence
interval (ci) 1,0-8,0). Er werd geen significante associatie gevonden in dragerschap van allelen 2 van de IL-1A
en IL-1B genen tussen niet-rokende patiënten en controlepersonen (56,6% vs. 41,5%; p = 0,17; or 1,83, 95% ci
0,85-3,97), en tussen rokende patiënten en controlepersonen (34,6% vs. 41,5%; p = 0,55; or 0,74, 95% ci 0,341,64).
De prevalentie van P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans was vergelijkbaar bij niet-rokende (47,2%
en 24,5%) en rokende patiënten (42,3% en 30,8%).
Patiënten werden verdeeld op basis van de aan- of
afwezigheid van P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans. In de groep niet-rokende parodontitispatiënten
zonder aantoonbare P.gingivalis werd significant vaker
Ned Tijdschr Tandheelkd 109 (2002) augustus
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het genotype+ aangetroffen dan in de controlegroep
(32,1% vs. 11,3%; p = 0,034; or 3,7, 95% ci 1,1-11,9). Ook
in de groep A.actinomycetemcomitans-negatieve patiënten bleek de prevalentie van personen met het genotype+ hoger te zijn in vergelijking met de controlegroep
(32,5% vs. 11,3%; p = 0,018; or 3,8, 95% ci 1,3-11,1).
De hoogste frequentie van het genotype+ werd
gevonden bij niet-rokende P.gingivalis- en A. actinomycetemcomitans-negatieve patiënten (42,1% vs. 11,3% in
de controlegroep, p = 0,0068; or 5,7, 95% ci 1,6-19,8)
(afb. 2). Dit genotype+ kwam bij andere groepen vrijwel
even vaak voor als bij de controlegroep (afb. 2).
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* p = 0,034

20%

10%
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Fisher’s exact test: *or = 3,7, 95% ci 1,1 - 11,9; #or = 3,8, 95% ci 1,3 - 11,1; ‡or = 5,7,

Een aantal onderzoeken heeft laten zien dat genetische
factoren een rol spelen in pathogenese van parodontitis bij volwassenen (Hassell en Harris, 1995; Michalowicz et al, 2000). Door onderzoek bij eeneiige en tweeeiige tweelingen is de invloed van genetische factoren
in adulte parodontitis duidelijk aangetoond (Michalowicz et al, 2000).
In associatieonderzoeken is polymorfisme in het IL1A-889 gen in verband gebracht met juveniele artritis. Polymorfisme in het IL-1RN (VNTR) gen is geassocieerd met
aandoeningen zoals colitis ulcerosa, systemische lupus
erythematodes en een bepaalde vorm van kaalheid.
Kornman et al (1997) hebben eerder gesuggereerd
dat het samengestelde genotype IL-1A*2+IL-1B*2 een
risicofactor is voor ernstige adulte parodontitis bij
niet-rokers. In het hier beschreven onderzoek konden
de waarnemingen van Kornman et al niet worden
bevestigd (56,6% bij patiënten vs. 41,5% bij controlepersonen). Het aantal patiënten in het onderzoek van
Kornman et al was klein en er werd geen bacteriologisch onderzoek uitgevoerd.
In het hier beschreven onderzoek is rekening
gehouden met de aan- en afwezigheid van twee belangrijke parodontale pathogenen: P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans, en het rookgedrag van de patiënten. Omdat roken een belangrijke risicofactor is voor
parodontitis, werden vooraf patiënten geselecteerd op
basis van hun rookgedrag. In de controlegroep werden
rokers en niet-rokers apart geanalyseerd, aangezien
het niet te verwachten was dat roken geassocieerd is
met bepaalde polymorfismen in de IL-1 genfamilie.
Wel werd een associatie gevonden tussen het voorkomen van genotype+ en de niet-rokende patiënten bij
wie geen P.gingivalis (or 3,7) of A.actinomycetemcomitans (or 3,8) kon worden aangetoond. Interessant was
dat de hoogste frequentie van het genotype+ werd
gevonden bij de groep patiënten die niet rookten en
geen van beide bacteriën hadden (or 5,7). Bij rokende
patiënten met parodontitis kwam dit genotype in vergelijkbare frequentie voor als in de controlepersonen
zonder parodontitis.
Eerder onderzoek heeft laten zien dat de hoeveelheden IL-1b en IL-1ra die een individu kan produceren,
gerelateerd zijn aan polymorfismen in de IL-1B en IL1RN genen (Pociot et al, 1992; Andus et al, 1997). MonoNed Tijdschr Tandheelkd 109 (2002) augustus

95% ci 1,6 - 19,8.
Afb. 2. Dragerschap frequentie van het genotype+ (IL-1A-889*2+IL-1B+3954*2+IL-1RN*2
VNTR) bij parodontitispatiënten en parodontaal gezonde controlepersonen in relatie tot de
microbiële parameters en roken.
Pg- = P.gingivalis-negatief; Aa- = A.actinomycetemcomitans-negatief; Pg-Aa- = P.gingivalisen A.actinomycetemcomitans-negatief; Pg + &/Aa+ = P.gingivalis- en/of A.actinomycetemcomitans-positief.

cyten van individuen die homozygoot of heterozygoot
zijn voor het hier bestudeerde allel 2 van IL-1B+3954 gen
produceerden respectievelijk 2 en 4 keer meer IL-1`
dan de overige individuen. Dragerschap van allel 2 van
het IL-1RN VNTR polymorfisme is geassocieerd met
lagere productie van IL-1ra. Op basis van deze waarnemingen kan worden verondersteld dat het bezit van
genotype+ (IL-1A*2+IL-1B*2+IL-1RN*2) een individu mede
kan predisponeren voor adulte parodontitis door overproductie van IL-1` en onvoldoende productie van IL-1ra
als respons op immuun- en inflammatoire stimuli. De
hogere frequentie van het genotype+ bij niet-rokende
P.gingivalis- en A.actinomycetemcomitans-negatieve
patiënten met ernstige adulte parodontitis is een aanwijzing dat deze combinaties van allelen genetische
risicofactoren vormen voor adulte parodontitis. Wellicht kan deze informatie in de toekomst een rol spelen
bij de diagnose en de behandeling van patiënten met
ernstige adulte parodontitis.
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Risk factors in adult periodontitis: Polymorphismen in interleukin-1 gene family
Interleukin (IL)-1_, IL-1` and IL-1 receptor antagonist (ra) play a major role in regulation of the
inflammatory response in periodontal tissues. The aim of this study was to investigate the distribution
of genetic variation in the IL-1 gene family among periodontitis patients and controls, taking into
account smoking and microbiology as additional variables.
There were 53 non-smoking and 52 smoking patients with severe adult periodontitis and 53
periodontal healthy controls genotyped for genetic variation in the IL-1 gene family. The presence of
Porphyromonas gingivalis and Actinobacillus actinomycetemcomitans was established by culture
techniques. A higher frequency of genotype+ (IL-1A*2+IL-1B*2+IL-1RN*2) was found in non-smoking
periodontitis patients in whom P.gingivalis and A.actinomycetemcomitans could not be detected
(42.1% vs. 11.3% in controls; p = 0.0068; or 5.7, 95% ci: 1.6-19.8). This data provide evidence that
polymorphisms in genes of the IL- 1 family are associated with severe adult periodontitis and may be
a risk factor for severe periodontitis
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