Thema: Medisch-tandheelkundige interactie

C.P. Bots1,2, H.S. Brand1,2, R.L. Franse2, A. van Nieuw Amerongen2

Nierfalen en mondgezondheid
Chronisch nierfalen heeft in Nederland een relatief hoge incidentie: ongeveer 1 op 10.000.
In dit overzichtsartikel worden de mogelijke oorzaken van chronisch nierfalen besproken en de behandelmogelijkheden
beschreven met hemodialyse, peritoneaal dialyse en niertransplantatie. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de
specifieke mondgezondheidsafwijkingen bij nierfalen en de consequenties van nierfalen voor het tandheelkundig
behandelplan.
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Inleiding
De nieren spelen een essentiële rol bij het verwijderen van metabole afbraakproducten, zouten (elektrolyten) en water uit het
lichaam. Daarnaast bestaat hun functie uit de handhaving van
een constant volume aan extracellulair vocht. De nieren maken
erytropoëtine (EPO), dat het beenmerg aanzet tot de aanmaak
van erytrocyten en renine. Renine is betrokken bij de regulering
van de bloeddruk. Ook zetten de nieren vitamine D om in het
werkzame 1,2-dihydroxyvitamine D3, dat een essentiële rol speelt
bij het calcium- en botmetabolisme.
Wanneer de capaciteit van de nieren is gereduceerd tot 5-10%
van de oorspronkelijke capaciteit, wordt gesproken van terminaal nierfalen. De incidentie van terminaal nierfalen is in
Nederland de afgelopen decennia toegenomen. In 2001 bedroeg
de incidentie 10 per 100.000 inwoners. Indien geen nierfunctievervangende therapie wordt gestart, leidt dit op korte termijn tot
de dood. In 2001 ondergingen in totaal bijna 10.000 patiënten
nierfunctievervangende therapie (www.renine.nl). De gemiddelde 2-, 5- en 10-jaars overleving van dialysepatiënten bedraagt in
Europa respectievelijk 65%, 35% en 10%. De meest voorkomende oorzaken van nierfalen zijn chronische hypertensie, glomerulonefritis, polycystische nierziekten, renale vasculaire aandoeningen en diabetes mellitus. Verlies van nierfunctie leidt
onder andere tot anemie, hypertensie, neuropathie, een verminderd libido, disfunctioneren van de schildklier, monddroogheid
en dorst.

Behandelmogelijkheden
Chronisch nierfalen wordt in beginsel behandeld met behulp van
dieetbeperkingen (vermindering hoeveelheid eiwit, kalium en
natrium), voedingssupplementen (multivitaminen) en medicatie, zoals calciumcarbonaat, ionenwisselaars (natriumpolystyreensulfonaat, sevelamer), antihistaminica en antihypertensiva.
Het doel van deze behandeling is het zo lang mogelijk uitstellen
van een nierfunctievervangende therapie.
Indien dit niet meer mogelijk is, zijn diverse nierfunctiever-
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vangende therapieën voorhanden, zoals hemodialyse, peritoneaal dialyse en niertransplantatie. Bij hemodialyse wordt het bloed
gezuiverd door een kunstnier. Toegang tot het circulaire systeem
vindt gewoonlijk plaats door een arterioveneuze shunt die chirurgisch in de arm wordt aangebracht. Een hemodialysebehandeling vindt 2 tot 3 maal per week plaats. De behandeling duurt
4 tot 5 uur en vormt daardoor een vrij grote belasting voor de
patiënt. Bij de peritoneaal dialysebehandeling wordt gebruikgemaakt van het peritoneum (buikvlies) om het bloed te zuiveren.
Enkele malen per dag wordt een steriele glucoseoplossing in de
buikholte aangebracht. Deze oplossing wordt na een paar uur
ververst. Dit proces kan zowel overdag (CAPD: chronische
ambulante peritoneaal dialyse) als gedurende de nacht plaatsvinden (CCPD: continue cyclische peritoneaal dialyse). Een niertransplantatie heeft tot doel de normale functie van de nier te
herstellen. In Nederland bedraagt de gemiddelde wachttijd voor
een donornier ongeveer 4,5 jaar. Ondanks immunosuppressieve
behandeling vormt het risico van acute en chronische afstoting
van de donornier nog steeds een groot probleem.
Indien de functie van de nier volledig is weggevallen, zal de
patiënt geen urine meer produceren. Dit betekent dat al het vocht
dat wordt gedronken met de eerstvolgende dialyse moet worden
verwijderd (interdialytische gewichtstoename). Grote schommelingen in de interdialytische gewichtstoename gaan gepaard
met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Om de interdialytische gewichtstoename zo veel mogelijk te beperken moeten
veel dialysepatiënten een vochtbeperkend dieet volgen, waarbij
maximaal 500 ml vocht per dag mag worden geconsumeerd. De
interdialytische gewichtstoename correleert met gevoelens van
dorst en monddroogte (Bots et al, 2004).

Orale aspecten van chronisch nierfalen en
behandeling
Nierfunctievervangende therapieën zoals hemodialyse en peritoneaal dialyse kunnen systemische veranderingen en orale complicaties veroorzaken. Bij patiënten met chronisch nierfalen kan
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de mondgezondheid negatief worden beïnvloed door de onderliggende pathologie (zoals diabetes mellitus), de dialysebehandeling, verminderde mondzorg, monddroogte en frequent braken.

Mondhygiëne, gingiva en parodontium
De mondhygiëne van hemodialysepatiënten is vaak slechter dan
van gezonde personen. De meeste onderzoeken op dit gebied
constateerden dat dialysepatiënten over het algemeen meer tandplaque hebben dan de controlegroepen (Tollefsen et al, 1978;
Been en Engel, 1982; Gavalda et al, 1999). Uit onderzoek naar de
mondgezondheid van dialysepatiënten in Nederland blijkt de
plaque-index niet te verschillen met de controlegroep; wel wordt
bij dialysepatiënten meer tandsteen aangetroffen (Bots et al,
2006b). Een verklaring voor de toegenomen tandsteenvorming
vormt mogelijk de verhoogde concentratie ureum in het speeksel waardoor de pH stijgt en tandsteen gemakkelijker wordt
gevormd. De toename in plaque en tandsteen bij dialysepatiënten leidt echter niet tot meer gingivitis (Tollefsen en Johansen,
1985; Jaffe et al, 1986; Rahman et al, 1992; Marakoglu et al, 2003).
Ook de pocketdiepte van dialysepatiënten is vergelijkbaar met
die van gezonde personen (Tollefsen et al, 1978; Naugle et al,
1998; Bots et al, 2006b). Tevens blijkt de duur van de dialyse niet
van invloed te zijn op de parodontale situatie van de dialysepatiënt (Naugle et al, 1998; Marakoglu et al, 2003).
Een optimale parodontale gezondheid is essentieel voor dialysepatiënten die op de wachtlijst staan voor een donornier. Indien
een orale infectiehaard onbehandeld blijft, kan deze bij patiënten die na een transplantatie met immunosuppressiva worden
behandeld, leiden tot verhoogde morbiditeit en het verlies van
de donornier (Greenberg en Cohen, 1977).

Tong
Systemische amyloïdose is een belangrijke maar zeldzame complicatie bij langdurige dialyse en wordt gekarakteriseerd door een
ophoping van eiwitpolymeren in weefsel, het amyloïd. Amyloïd
kan in allerlei organen neerslaan, onder andere in het hart, de
lever, de darmen, de nieren en de tong. Amyloïdose van de tong
manifesteert zich als witgele of geelachtige noduli, die in grootte variëren tussen de 1 en 10 mm (Guccion et al, 1989; Matsuo et
al, 1997). Bij palpatie zijn de noduli steviger dan de niet-aangedane delen van de tong. Chronologisch volgt deze afwijking
meestal na het ontstaan van het carpaletunnelsyndroom ten
gevolge van systemische amyloïdose.

Speeksel
Volgens sommige onderzoekers is de speekselsecretiesnelheid bij
dialysepatiënten verlaagd. In een onderzoek waarin 22 hemodialysepatiënten werden vergeleken met 22 controlepatiënten bleek
op een niet-dialyse dag de speekselsecretiesnelheid bij de hemodialysepatiënten significant lager (0,30 ± 0,18 ml/min) dan bij de
controlegroep (0,45 ± 0,25 ml/min, p < 0,05) (Kho et al, 1999).
Ook de kauwgestimuleerde speekselsecretiesnelheid lijkt verlaagd
bij dialysepatiënten (Bayraktar et al, 2004). Een recent onderzoek
naar het directe effect van dialyse op de secretiesnelheid laat echter zien dat de hemodialysebehandeling zelf een stimulerend
effect heeft op de speekselsecretie: de speekselsecretie nam toe
van 0,30 ± 0,22 ml/min direct vóórafgaand aan de dialyse tot 0,41
± 0,25 ml/min direct ná de dialyse (Bots, 2005).
Diverse onderzoekers hebben in de jaren zeventig en tachtig
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van de vorige eeuw gesuggereerd dat de speekselklieren mogelijk
ten gevolge van de dialysebehandeling blijvende weefsel- en klierschade zouden ondervinden, waardoor de speekselsecretie irreversibel verminderd zou zijn (Rothstein et al, 1969; Epstein,
1980). Uit recent onderzoek komt echter naar voren dat de speekselwaarden normaliseren na niertransplantatie (Bots et al,
2006a). Met andere woorden de schade, als die al is opgetreden,
blijkt reversibel.
De biochemische samenstelling van speeksel kan worden beïnvloed door zowel het primaire nierfalen als de nierfunctievervangende therapie (Epstein, 1980; Meucci et al, 1998). Meest
opvallend is de verhoogde ureumconcentratie in het serum van
patiënten met nierfalen. Door het passieve transport van ureum
van serum naar speeksel wordt deze stof ook in verhoogde concentraties in het speeksel aangetroffen. Aangezien ureum door
bacteriën wordt omgezet tot ammoniak, leidt dit tot een basisch
mondmilieu. Hierdoor kunnen speekselzouten gemakkelijker op
de gebitselementen neerslaan met tandsteen tot gevolg.
Daarnaast kan de gevormde ammoniak een onaangename
mondgeur veroorzaken. Tot slot kan de verhoogde concentratie
ureum in het serum en speeksel bij kinderen die gedialyseerd
worden leiden tot glazuurhypoplasie en verkleuring van de harde
weefsels (Chow en Peterson, 1979; Wolff et al, 1985).

Gebitselementen en kaakbot
In de wetenschappelijke literatuur is zowel een toename (Locsey
et al, 1986) als een afname (Al-Nowaiser et al, 2003) van de
cariësprevalentie gerapporteerd. Er bestaat echter geen bewijs dat
patiënten met nierfalen meer cariës zouden ontwikkelen dan
controlepatiënten. Mogelijk biedt het uremische speeksel een
adequate bescherming tegen zuur- en zoetaanvallen op het gebit.
Bij chronische nierpatiënten is de uitscheiding van parathyroïd
hormoon door de bijschildklier verhoogd (secundaire hyperparathyreoïdie), waardoor renale osteodystrofie kan ontstaan.
Renale osteodystrofie wordt onder andere gekenmerkt door een
verhoogde kans op het ontstaan van spontane fracturen en skeletafwijkingen. Om osteodystrofie zoveel mogelijk te voorkomen
krijgen patiënten met nierfalen vitamine D en calcium als supplement. Diverse onderzoeken tonen aan dat hemodialysepatiënten frequenter last hebben van vernauwde pulpakamers dan
mensen uit een controlegroep (Nasstrom et al, 1985; Galili et al,
1991). De toediening van extra vitamine D zou een mogelijke
verklaring kunnen zijn voor de daarmee samenhangende hypercalciëmie en pulpavernauwingen (Nikiforuk et al, 1981), waardoor endodontische behandelingen kunnen worden bemoeilijkt.
Renale osteodystrofie kan de groei van de mandibula en maxilla beïnvloeden, waardoor spontane malocclusies kunnen ontstaan en interproximale contacten van gebitselementen kunnen
verdwijnen (Michiwaki et al, 1996; Damm et al, 1997).
Naast bovenstaande tandheelkundige consequenties van dialyseren rapporteren hemodialysepatiënten zelf ook regelmatig
een vieze mondgeur, smaakveranderingen, xerostomie en kaakgewrichtsklachten (Bots et al, 2006b). Over de prevalentie van
mondgezondheidsproblemen bij peritoneale dialysepatiënten is
weinig bekend. Gezien het geleidelijke, continue verloop van een
peritoneale dialyse mag verondersteld worden dat mondgezondheidsproblemen in deze groep minder manifest zijn dan bij
hemodialysepatiënten.
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Afb. 1. Gingivahyperplasie gerelateerd aan het gebruik van ciclosporine.

Consequenties voor tandheelkundige
behandeling
Bij dialysepatiënten ligt de nadruk van de tandheelkundige
zorg op het bereiken van een optimale mondhygiëne en het elimineren van eventuele orale infectiebronnen. In principe
bestaan geen contra-indicaties voor routinematige tandheelkundige verrichtingen. Aangezien lokale anesthetica van het
amidetype (zoals lidocaïne en articaïne) gedeeltelijk via de nieren worden uitgescheiden, dient men per behandelsessie niet
meer dan 25 tot 50% van de maximaal toegestane dosering van
het betreffende anestheticum toe te passen (Brand en Fennis,
2006). Ook sommige antibiotica worden in belangrijke mate
door de nier geklaard. Tandheelkundige toepassing van antibiotica dient dan ook alleen in overleg met de behandelend arts
plaats te vinden.
De optimale dag om te behandelen is meestal op de dag na een
dialysebehandeling. Vanwege de verhoogde bloedingneiging kan
het na een extractie noodzakelijk zijn aanvullende hemostatische
maatregelen te nemen, zoals hechten en tamponnade. Als een
bloeding toch aanhoudt, kan door de behandelend arts hemostase worden bereikt door toediening van DDAVP en/of cryoprecipitaat (Hilbrands et al, 2001).
Bij patiënten die in aanmerking komen voor een niertransplantatie moeten vooraf alle dentogene foci en gebitselementen
met een twijfelachtige vitaliteit worden verwijderd. Vanwege de
immunosuppressieve therapie lopen patiënten met een niertransplantaat levenslang een verhoogde kans op het ontwikkelen
van orale infecties. Orale infecties na niertransplantatie dienen
daarom agressief te worden behandeld. Ook orale candidiasis
treedt frequent op en kan worden behandeld met antimycotica,
zoals nystatine of miconazol.
Ten gevolge van het gebruik van ciclosporine kan gingivahyperplasie optreden, vooral op het vestibulaire deel van de gingiva (afb. 1). Een optimale mondhygiëne kan het ontwikkelen van
gingivahyperplasie veelal afremmen of verminderen (Thomason
et al, 1993). Het immunosuppressivum tacrolimus, dat ook bij
niertransplantatiepatiënten wordt toegepast, leidt niet tot gingivahyperplasie.

nisch nierfalen op de mondgezondheid is echter moeilijk vast te
stellen, omdat tegenstrijdige mondgezondheidsbevindingen in
de literatuur worden gerapporteerd.
Een toegenomen ureumconcentratie, geassocieerd met een
verhoogde speeksel-pH, een toename van tandsteenvorming en
remineralisatie zijn karakteristieke bevindingen bij patiënten met
chronisch nierfalen. Het netto effect van deze invloeden kan positief of negatief uitvallen voor de mondgezondheid. Zo biedt een
toegenomen speeksel-pH de gebitselementen bescherming tegen
zuuraanvallen van zowel bacteriële als niet bacteriële oorsprong
(bijvoorbeeld maagzuur).
Dagelijkse thuisdialyse wordt bij steeds meer hemodialysepatiënten toegepast en zou een bijdrage kunnen leveren aan een
vermindering van de monddroogte. Voor het verlichten van
monddroogte en dorstgevoel bij hemodialysepatiënten kunnen
zowel kauwgom als kunstspeeksel (mondspray) worden gebruikt,
waardoor het houden van een vochtbeperkend dieet dragelijker
en vergemakkelijkt wordt (Bots et al, 2005a; Bots et al, 2005b).
De meerderheid van de hemodialysepatiënten beschouwt het
gebruik van kauwgom als het meest effectieve middel tegen dorst
en droogte. Dit houdt in dat bij deze patiënten de speekselklieren nog goed reageren op een kauwstimulus. Oudere patiënten
geven eerder de voorkeur aan het gebruik van kunstspeeksel.
Tot slot is het van belang de mond van dialysepatiënten ontstekingsvrij te houden in verband met het slagen van een eventuele niertransplantatie. De effecten van peritoneale dialyse op
de mondgezondheid lijken minder uitgesproken dan die van
hemodialyse. Na een niertransplantatie is blijvende aandacht
voor de mondhygiëne van belang om de kans op gingivale overgroei door het gebruik van immunosuppressiva zoveel mogelijk
te voorkomen en indien nodig te verminderen.
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Summary

Oral health in patients with chronic renal failure
In the Netherlands the incidence of chronic renal failure is approximately 1 in
10.000. In this review the causes of chronic renal failure and the medical
treatment using hemodialysis, peritoneal dialysis or kidney transplantation,
are discussed. Moreover, an overview of the oral manifestations of chronic
renal failure and the implications for dental treatment is given.
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