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Beroepsdifferentiatie in de
tandheelkunde 19
Het effect van parodontale behandeling
op de mate van de novo plaquevorming
Om vast te stellen of de hoeveelheid bacteriën in het speeksel en de mate van parodontale ontsteking bij parodontitispatiënten
bepalend zijn voor de snelheid van de novo plaquevorming werd door 23 patiënten met 10 ml steriel fysiologisch zout gespoeld.
Vervolgens werden alle gebitselementen supragingivaal professioneel gereinigd, waarna de patiënten 24 uur geen enkele vorm
van mondhygiëne mochten uitvoeren. Hierna werd er door de patiënten opnieuw gespoeld en werd de hoeveelheid de novo
plaque opnieuw bepaald. Na 3 maanden werd deze behandeling herhaald. Zowel voor als na de behandeling werden de parodontale parameters geëvalueerd. Uit de resultaten bleek dat de hoeveelheid de novo plaque bij gezonde plekken minder was dan bij
ontstoken plekken. Om de invloed van de aantallen bacteriën in het speeksel te bepalen, werd alleen gekeken naar de plaatsen
die voor behandeling al gezond waren en dezelfde plaatsen na behandeling. Geconcludeerd werd dat de mate van parodontale
ontsteking de belangrijkste parameter was voor de mate van de novo plaquevorming, maar dat de aantallen bacteriën in het
speeksel eveneens een rol speelden.
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Inleiding
Het is algemeen geaccepteerd dat de bacteriële plaque verantwoordelijk is voor ontsteking van de gingiva (Löe et al,
1965). Daarnaast is gebleken dat de hoeveelheid plaque
die wordt gevormd nadat een gebitselement is schoongemaakt, afhangt van een aantal factoren, zoals dieet (Sheinin
en Mäkinen, 1971; Rateitschack-Pluss en Guggenheim,
1982; Rykke en Sonju, 1991), speeksel (De Jong et al, 1986;
Simonssons et al, 1987; Jalil et al, 1992) en oppervlaktekarakteristieken van het gebitselement (Quirynen et al, 1989,
1990; Siegist et al, 1991). Ook laten onderzoeken zien dat
in aanwezigheid van gingivitis de snelheid van plaquevorming groter is (Lang et al, 1973; Goh et al, 1986; Ramberg
et al, 1994; Raghoebar et al, 1995; Rowshani et al, 2004). Dit
fenomeen werd bevestigd in verschillende experimentele
gingivitisonderzoeken (Quirynen et al, 1991; Ramberg et
al, 1994; Daly en Highfield, 1996).
Aangezien een periode van afwezigheid van mondhygiëne ook leidt tot meer bacteriën in het speeksel (Rönström
et al, 1979; Ramberg et al, 1994), is gesuggereerd dat deze
toegenomen aantallen bacteriën kunnen bijdragen tot de
snellere plaquevorming (Brecx et al, 1980; Quirynen et al,
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1991; Daly en Highfield, 1996). Dit kon echter niet worden bevestigd in een experimenteel gingivitisonderzoek
van Ramberg et al (1994). Het is de vraag of dit resultaat
geldt voor alle parodontale condities omdat bovengenoemd
onderzoek naar de novo plaquevorming werd uitgevoerd bij
patiënten die al een langdurige gezonde parodontale situatie hadden, voorafgaand aan het onderzoek.
Het doel van het onderhavige onderzoek was het effect
te bestuderen van initiële parodontale behandeling op het
aantal bacteriën in het speeksel en de mate van de novo
plaquevorming.

Materiaal en methode
Voor het onderzoek werden 23 patiënten geselecteerd die
naar de afdeling Parodontologie van een academisch opleidingsinstituut waren verwezen voor behandeling van ernstige parodontitis. Exclusiecriteria om deel te nemen aan het
onderzoek waren: zwangerschap, systemische aandoeningen
zoals diabetes, hiv en andere virale, schimmel- of bacteriële
infecties, het gebruik van antibiotica gedurende de afgelopen 6 maanden en recente extracties van gebitselementen.
De inclusiecriteria waren: aanwezigheid van diepe pockets,
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gegeneraliseerd bloeden na sonderen, aanwezigheid van
meer dan 20 gebitselementen en ouder dan 35 jaar.
Opzet van het onderzoek
Op baseline werd een initieel spoelmonster verkregen door
gedurende 30 seconden te spoelen met 10 ml steriel fysiologisch zout (0,85% NaCl) dat vervolgens in een buisje werd
opgevangen. Hierna werden op 6 plaatsen per gebitselement
voor alle gebitselementen de volgende klinische parameters
bepaald: 1. de pocketsondeerdiepte; 2. bloeden na sonderen, beide gemeten met de floridasonde (Florida Probe®)
met een sondeerkracht van 20 g; 3. de plaque-index (Silness
en Löe, 1964) en 4. de gingivarecessie. Alle gebitselementen, behalve de derde molaren, werden in het onderzoek
betrokken.
Na afloop van de klinische metingen werden alle gebitselementen alleen supragingivaal professioneel gereinigd,
waarna de patiënten 24 uur geen enkele vorm van mondhygiëne mochten uitvoeren. Aan het eind van deze periode
werd er weer gespoeld en de hoeveelheid de novo plaque
gemeten. Hierna werden de patiënten uitgebreid initieel
behandeld. De patiënten werd geen antibiotica voorgeschreven. Drie maanden na afloop van de initiële behandeling
werd het 24 uurs plaqueaccumulatie-experiment herhaald.
Voorafgaand hieraan werd een initieel spoelmonster verkregen, waarna alle bovengenoemde klinische parameters
werden bepaald door een onderzoeker.
Microbiologische evaluatie
Onmiddellijk na het spoelen werd 1 ml Fildes® extract aan
het spoelmonster toegevoegd om de bacteriële bewegelijkheid te behouden (Petit et al, 1991). Binnen 3 uur na het
spoelen werden de spoelmonsters geëvalueerd met behulp
van een fasecontrastmicroscoop. Om het samenklonteren
van bacteriën te voorkomen en een homogene distributie van bacteriën te krijgen, werd elk monster gedurende
20 seconden in een vortex gedaan. Vervolgens werd met
behulp van een tuberculinespuitje (1 ml Terumo®-spuit
met een 0,45 x 12 mm naald) 1 druppel van de suspensie op
Tabel 1. Gemiddelde waarden (standaarddeviaties) van de klinische
parameters voor en na behandeling (plaque-index, bloeden na
sonderen, pocketsondeerdiepte).
Kenmerk
		

Voor 		
Na
behandeling		behandeling

Plaque-index		 1,53 (0,43)		0,45 (0,25) *
Bloeden na sonderen		 1,25 (0,32)		0,37 (0,22) *
Pocketsondeerdiepte (mm)		 3,46 (1,10)		2,38 (0,55) *
% plaatsen met pocket-		23,55 (16,1)		6,01 (6,08) *
sondeerdiepte ≥ 5 mm
* = p ≤ 0,00005

Ned Tijdschr Tandheelkd 115 juli 2008

een Thoma®-telkamer aangebracht en met een afdekglaasje
bedekt. Deze telkamer bevat vierkantjes met een oppervlak
van 1/400 mm2 en een diepte van 0,02 mm. De evaluatie
van het monster met de fasecontrastmicroscoop werd uitgevoerd met een 1.200 x vergroting. Bij elke bepaling werden ten minste 100 bacteriën geteld, in at random gekozen
vakjes. Onderscheid werd gemaakt tussen 4 morfotypen:
kokken, staven, bewegelijke bacteriën en spirocheten (Listgarten en Helldén, 1978).
In aanvulling op de fasecontrastevaluatie werden de
monsters ook gekweekt voor verdere microbiologische
analyse. De monsters werden binnen 6 uur in het laboratorium verwerkt om een eventueel verlies in aantallen
levende bacteriën te voorkomen. Er werden opvolgende
tienvoudige verdunningen van het monster gemaakt, waarna 0,1 ml werd uitgeplaat op 5% paardenbloedagarplaten
(Oxiod® no. 2) met toevoeging van haemine (5 mg/l) en
menadion (1 mg/l) voor de isolatie en groei van obligate
anaerobe bacteriën en op tryptic-soy-serum-bacitracinevancomycine(TSBV)-platen voor selectieve isolatie en groei
van Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Slots, 1982).
De bloedagarplaten werden gedurende 14 dagen anaeroob
geïncubeerd bij 80% N2, 10% H2 en 10% CO2 en de TSBVplaten werden gedurende 5 dagen geïncubeerd bij lucht met
5% CO2 (Van Steenbergen et al, 1986).
Statistische analyse
Een Wilcoxon-test werd gebruikt om de verschillen voor
en na behandeling voor zowel de klinische als microbiologische gegevens te analyseren. De McNemar-test werd
gebruikt om het effect van de behandeling vast te stellen
op de prevalentie van de verschillende bacteriën voor en na
behandeling. P-waarden kleiner dan 0,05 werden als significant beschouwd.

Resultaten
De onderzoekspopulatie bestond uit 15 mannen en 8 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 45,2 jaar (range 35-64),
van wie 10 rokers en 13 niet-rokers waren. In tabel 1 zijn de
klinische gegevens voor en na de behandeling weergegeven.
Het is te zien dat de behandeling resulteerde in een significante reductie van alle klinische parameters. Deze reductie
was voor plaque-index 1,08, voor bloeden na sonderen 0,88,
voor de pocketsondeerdiepte 1,08 mm en 17,54% voor het
percentage pockets ≥ 5 mm.
In tabel 2 zijn de gemiddelde waarden van de plaqueindex na 24 uur de novo plaquevorming voor en na behandeling weergegeven. Uit de analyse bleek dat, op basis van de
gehele mond, de hoeveelheid de novo plaque na behandeling
minder was dan voor behandeling. Zowel op plaatsen met
en zonder recessie resulteerde de behandeling in een verminderde plaquevorming. Zowel voor als na behandeling was
er meer plaque ontstaan op plaatsen met recessie, maar dat
was alleen na behandeling statistisch significant. Ook werd
op gebitsoppervlakken grenzend aan plaatsen met gingivi-
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Meetplaats
		

Voor 		
behandeling		

Na 			 p-waarde
behandeling

Alle
Zonder recessie
Met recessie ≥ 1 mm
Zonder bloeden na
sonderen
Met bloeden na sonderen
Pocketsondeerdiepte
≤ 4 mm; geen bloeding
na sonderen

0,65		
0,63		
0,72		
0,44		

0,40		(0,16)		 0,001
0,35		(0,18)		 0,0005
0,43		(0,21)2		 0,003
0,30		(0,14)		 n.s.

1

=
		
2
=
		
n.s. =

(0,33)
(0,32)
(0,49)
(0,37)

0,71		 (0,33)1
0,49		 (0,49)

0,64		(0,27)1		 n.s.
0,22		(0,19)		 0,002

significant verschil tussen plaatsen met en zonder bloeden na
sonderen: p < 0,0005.
na behandeling significant verschil tussen plaatsen met en zonder
recessie: p < 0,03.
niet significant

Tabel 2. Gemiddelde waarden (standaarddeviatie) van de plaque-index na 24
uur de novo plaquevorming voor en na behandeling.

tis meer plaque gevormd dan op gezonde plaatsen. Dit was
zowel voor als na behandeling het geval. Een aparte analyse
werd uitgevoerd voor de novo plaquevorming op plekken
met een gezond parodontium (pocketsondeerdiepte ≤ 4
mm en afwezigheid van bloeding na sonderen). Bij deze
analyse werd alleen de plaquevorming betrokken van de
plaatsen waar voor behandeling het parodontium gezond
was. De resultaten toonden aan dat er na behandeling minder plaque was ontstaan dan voor behandeling, respectievelijk 0,22 en 0,49 mm. Er konden in het hele onderzoek
geen verschillen worden aangetoond tussen rokers en nietrokers.
Microbiologische parameters
De resultaten van de fasecontrastmicroscopische evalu-

atie van de spoelmonsters worden gepresenteerd in tabel 3.
Voor en na de behandeling waren alle 23 patiënten positief voor kokken en staven. De bewegelijke bacteriën en
spirocheten werden voor de behandeling gevonden bij
respectievelijk 13 en 10 personen en dit aantal daalde na
behandeling niet statistisch significant. Op basis van de initiële spoelmonsters kon worden aangetoond dat de parodontale behandeling had geresulteerd in een significante
reductie van zowel het totaal aantal bacteriën in het spoelmonster als het aantal verschillende morfotypen. Hetzelfde
fenomeen werd gevonden voor de 24 uursspoelmonsters.
Het niet uitvoeren van de mondhygiëne gedurende 24 uur
resulteerde voor en na de behandeling in een toename van
het aantal bacteriën in het spoelmonster ten opzichte van
de initiële spoelmonsters. Deze toename werd voor behandeling voornamelijk veroorzaakt door een toename van
kokken en na behandeling door een toename van kokken
en staven. Er werden geen verschillen gevonden tussen
rokers en niet-rokers.
Uit de kweekresultaten bleek dat alle paropathogene bacteriën in relatief lage percentages aanwezig waren (tab. 4).
De laagste prevalenties werden gevonden voor Actinobacillus actinomycetemcomitans en Porphyromonas gingivalis en
de hoogste voor Fusobacterium nucleatum en Micromonas
micros. Op basis van de initiële spoelmonsters kon worden vastgesteld dat de behandeling had geresulteerd in
een lagere prevalentie van paropathogene bacteriën, maar
dit was alleen significant voor Porphyromonas gingivalis.
Ook bij de 24 uursspoelmonsters werden na behandeling lagere prevalenties gevonden, hetgeen significant was
voor Porphyromonas gingivalis en Tanerella forsythia. In
het algemeen toonden de 24 uursspoelmonsters een lagere
prevalentie van paropathogene bacteriën dan de initiële
spoelmonsters, maar dit was voor geen van de bacteriesoorten statistisch significant. Er werden geen verschillen
gevonden tussen rokers en niet-rokers met betrekking tot
de prevalentie van paropathogene bacteriën.

Tabel 3. Het gemiddelde aantal bacteriën (107 /ml) in de spoelmonsters zoals met de fasecontrastmicroscoop is bepaald en het aantal positieve
patiënten voor de verschillende morfotypen.
			
Voor initiële behandeling,			
Na initiële behandeling,
			
aantal bacteriën (en patiënten)			
aantal bacteriën (en patiënten)
		
Initieel spoelmonster		
24 uursspoelmonster		
Initieel spoelmonster		
24 uursspoelmonster
Totaal aantal		52,1
Kokken		41,6
Staven		8,4
Bewegelijke		 1,0
Spirocheten		 1,6

(23)		59,72
(23)		49,02
(23)		 9,5
(13)		 0,7
(10)		 1,0

(23)		39,11
(23)		35,31
(23)		 3,61
(12)		 0,31
(8)		 0,11

1

(23)		45,42,3
(23)		40,32,3
(23)		 4,9
(8)		 0,4
(5)		 0,3

(23)
(23)
(23)
(8)
(4)

= aantal bacteriën in het initiële spoelmonster na de initiële behandeling lager dan in het initiële spoelmonster voor de initiële behandeling (p < 0,05).
= aantal bacteriën in het 24 uursspoelmonster hoger dan in het initiële spoelmonster (p < 0,01).
3
= aantal bacteriën in het 24 uursspoelmonster na behandeling lager dan voor behandeling (p < 0,01).
2
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Voor initiële behandeling			
Na initiële behandeling
		
Initeel spoelmonster		
24 uursspoelmonster		
Initieel spoelmonster		
24 uursspoelmonster
A. actinomycetemcomitans		 1
P. gingivalis		 7
P. intermedia		11
T. forsythia		13
M. micros		18
F. nucleatum		23
1

=
		
2
=
		
3
=
		

(0,10)		 1
(5,13)		 5
(1,88)		11
(0,61)		6
(1,07)		11
(1,54)		23

(0,06)		 3
(1,52)		 2
(0,48)		4
(0,78)		6
(0,42)		11
(2,00)		23

(0,22)		 3
(1,10)1		 1
(0,67)		 2
(0,68)		 1
(0,64)1		10
(1,46)		21

(0,11)
(0,3)2
(0,15)2
(0,2)2,3
(1,36)
(1,74)

aantal positieve patiënten bij het initiële spoelmonster na initiële behandeling lager dan bij het initiële spoelmonster voor
initiële behandeling (p < 0,01).
aantal positieve patiënten bij het 24 uursspoelmonster na initiële behandeling lager dan bij het 24 uursspoelmonster voor
initiële behandeling (p < 0,01).
aantal positieve patiënten bij het 24 uursspoelmonster na initiële behandeling lager dan bij het initiële spoelmonster na initiële
behandeling (p < 0,01).

Tabel 4. Prevalentie van parodontaal pathogene bacteriën en de gemiddelde percentages voor elke soort bij de voor deze soort positieve patiënten.

Discussie
In dit onderzoek werd de relatie onderzocht tussen het aantal speekselbacteriën en de hoeveelheid de novo plaque die
in 24 uur wordt gevormd bij parodontitispatiënten voor en
na behandeling. Uit de resultaten is gebleken dat alle klinische parameters significant verbeterden door behandeling.
Aangezien de gemiddelde pocketdieptereductie 1,08 mm
bedroeg en het percentage pockets ≥ 5 mm na behandeling
nog maar 6% was, kan worden gesteld dat de uitgevoerde
behandeling adequaat is geweest (Cobb, 2002).
Wat de novo plaquevorming betreft tonen de resultaten
van het onderhavige onderzoek aan dat:
> er voor behandeling in 24 uur meer plaque wordt gevormd
dan na behandeling;
> op gebitsoppervlakken grenzend aan ontstoken plaatsen
meer plaque wordt gevormd dan bij niet ontstoken 		
plaatsen.
Deze resultaten bevestigen de bevindingen van eerder
onderzoek (Goh et al, 1986; Rowshani et al, 2004). Het
belangrijkste doel was te onderzoeken of de aantallen
bacteriën in het speeksel wel of geen rol spelen bij de novo
plaquevorming. In eerder onderzoek was geconcludeerd
dat, alhoewel het aantal bacteriën in het speeksel bij een
ontstoken parodontium groter is dan bij een gezond parodontium, dit niet bijdraagt tot meer plaquevorming. Dit
was ook gebleken uit experimenteel gingivitisonderzoek van
Ramberg et al (1994) en uit cross-sectioneelonderzoek bij
parodontitispatiënten door Rowshani et al (2004). Toch is
het moeilijk te verklaren waarom, uitgaande van een schoon
tandoppervlak, tandoppervlakken grenzend aan gezonde
plaatsen bij onbehandelde parodontitispatiënten na 24 uur
de novo plaquevorming bij 54% plaque wordt aangetroffen (Goh et al, 1986), terwijl dit slechts 21% is bij patiënten
met gingivitis (Ramberg et al, 1995). Daarom werd bij parodontitispatiënten gekeken naar de novo plaquevorming op
plaatsen die voor behandeling al gezond waren en dezelfde

Ned Tijdschr Tandheelkd 115 juli 2008

plaatsen na behandeling terwijl zij nog steeds gezond waren.
De resultaten toonden aan dat op dergelijke plaatsen de
hoeveelheid plaquevorming na behandeling minder was
dan voor behandeling, respectievelijk 0,22 en 0,49 mm.
Aangezien de fasecontrastmicroscopische resultaten een
reductie van bacteriën laten zien in de spoelmonsters na
behandeling, lijkt het waarschijnlijk dat toch de aantallen
bacteriën in het speeksel in zekere mate een rol spelen bij de
novo plaquevorming.
Bacteriën die in het speeksel worden gevonden zijn
transiënt en afkomstig van de verschillende plaatsen in
de mond. Hierbij lijken de tong en de gebitselementen de
belangrijkste bijdrage te leveren (Gibbons, 1964). Vooral
door de papillaire structuur heeft de tong een groot oppervlak, hetgeen gunstig is voor de accumulatie van bacteriën.
Gross et al (1975) hebben aangetoond dat het poetsen van
de tong, hetgeen de aantallen bacteriën in het speeksel reduceert, de mate van plaquevorming kan verminderen. Deze
bevinding ondersteunt de hypothese dat het aantal bacteriën in het speeksel een zekere rol speelt bij de mate van de
novo plaquevorming.
Met een fasecontrastmicroscoop kon worden vastgesteld
dat voor de parodontale behandeling het aantal bacteriën
in een spoelmonster ongeveer 50 x 107 bedraagt. In eerder onderzoek werden bij patiënten met onbehandelde
parodontitis hogere waarden gevonden: 70 x 107 en 90 x
107 (Mantilla Gómez et al, 2001; Rowshani et al, 2004). Na
behandeling daalden de waarden tot 40 x 107, hetgeen de
aantallen benadert die in het onderzoek van Rowshani et
al (2004) werden gevonden bij patiënten met een gezond
gereduceerd parodontium. Zoals eerder gesuggereerd, kunnen geringere aantallen bacteriën in het speeksel bijdragen
tot minder de novo plaquevorming. Ook is aangetoond dat
het aantal bacteriën een bepaalde concentratie moet overschrijden voordat de kolonisatie van een gebitsoppervlak
plaatsvindt (Van Houte et al, 1970). Er zijn bijvoorbeeld
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ongeveer 104 Streptococcus mutans cellen per ml nodig
voordat 1 cel aanhecht aan een van tevoren schoongemaakt
gebitsoppervlak. Het is aannemelijk dat plaquevorming
start met de aanhechting van individuele bacteriën aan
het gebitsoppervlak (Lie, 1977; 1979; Nyvad en Fejerskov,
1987). Aangezien de meeste bacteriën 4 uur nodig hebben
om zich te delen is het waarschijnlijk dat de toenemende
aantallen bacteriën op een gebitsoppervlak eerder het
gevolg zijn van de aanhechting van nieuwe bacteriën, dan
door de deling van reeds aangehechte bacteriën. Daarom
kunnen de hogere aantallen bacteriën in het speeksel voor
behandeling hebben bijgedragen tot een hogere initiële
kolonisatiesnelheid.
Vermeerdering van de initieel aangehechte bacteriën aan
een schoon gebitsoppervlak wordt verantwoordelijk gesteld
voor het toenemen van de hoeveelheid plaque in de tijd
(Socransky et al, 1977). In dit verband zijn voedingsstoffen
erg belangrijk. Rüdiger et al (2002) toonden aan dat een
toegenomen hoeveelheid creviculaire vloeistof ten gevolge van gingivitis de pelliclevorming beïnvloedt en dat de
plasma-eiwitten hierin weer de bacteriële aanhechting en
de samenstelling van de vroege plaque kunnen modificeren.
Bovendien was al eerder aangetoond dat de hoeveelheid
creviculaire vloeistof toeneemt met de toenemende pocketdiepte en een gingivale ontsteking en dat beide bijdragen
tot een snellere de novo plaquevorming (Mann, 1963).
Concluderend kan worden gesteld dat de bevindingen
uit de literatuur worden bevestigd en dat de parodontale
conditie van grote betekenis is voor de snelheid van de novo
plaquevorming. Verder suggereren de resultaten ook dat
de aantallen bacteriën in het speeksel hieraan een bijdrage
kunnen leveren.
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infection was the most important parameter for the degree of de
novo plaque formation, but that the number of bacteria in the saliva
also played a role.
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Verantwoording
Dit artikel is een bewerking van de eerder verschenen publicatie:
Dahan M, Timmerman MF, Winkelhoff AJ van, Velden U van der. The
effect of periodontal treatment on the salivary bacterial load and
early plaque formation. J Clin Periodontol 2004; 31: 972-977. Dit onderzoek is verricht binnen het kader van de 'master of science'-opleiding
parodontologie van de eerste auteur.
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