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De orale mucosa staat voortdurend bloot aan mechanische krachten waardoor beschadigingen kunnen ontstaan. Speeksel draagt
op verschillende wijzen bij aan het herstel van deze verwondingen.
Zo zorgt speeksel voor een vochtig milieu waarin ontstekingscellen beter kunnen functioneren. De laatste jaren is gebleken dat
speeksel ook een groot aantal eiwitten bevat die een rol spelen bij
de wondgenezing. Speeksel bevat groeifactoren, in het bijzonder
Epidermal Growth Factor, die de proliferatie van epitheelcellen
bevorderen. Trefoil factor 3 en histatine bevorderen eveneens het
proces van wondsluiting. Het belang van Secretory Leukocyte
Protease Inhibitor blijkt uit het feit dat bij afwezigheid van dit
speekseleiwit de orale wondgenezing sterk is vertraagd. De kennis
over deze speekseleiwitten opent de weg naar ontwikkeling van
nieuwe wondgenezende geneesmiddelen.

Bij de genezing van wonden in de huid worden verschillende,

elkaar deels overlappende stadia doorlopen. Direct na de
verwonding trekken de bloedvaten samen en treedt bloedstelping op. Beide processen zijn erop gericht om bloedverlies
zoveel mogelijk te beperken. Hierna volgt de inﬂammatoire
fase waarin bacteriën en afgestorven weefselresten worden
opgeruimd door macrofagen en andere ontstekingscellen.
Tevens worden factoren uitgescheiden die de celdeling en
celmigratie bevorderen. De daaropvolgende proliferatieve
fase wordt gekenmerkt door nieuwvorming van bloedvaten
(angiogenese), depositie van een collageenmatrix, vorming
van granulatieweefsel, bedekken van de wond door epitheelcellen en wondcontractie. In de laatste fase worden de collageenbundels geremodelleerd en ondergaan cellen apoptose.
Tijdens de genezing van orale mucosawonden worden
dezelfde stadia doorlopen. Desondanks is er een duidelijk
verschil tussen wondgenezing van de huid en de orale mucosa. Wonden in de mond genezen namelijk sneller en met
minder littekenvorming dan wonden in de huid. Dit is niet
alleen de klinische ervaring van tandartsen die zien dat extractiewonden meestal snel en zonder complicaties genezen. Ook in een onderzoek bij varkens, waarvan de huid
sterk lijkt op de menselijke huid, is aangetoond dat wondgenezing in de bek sneller verloopt dan in de huid. Bij de varkens werden wonden aangebracht in het palatum en in de
huid. Na 14 dagen waren de palatumwonden klinisch gesloten en na 28 dagen was de oorspronkelijke plaats van de
wond nauwelijks meer te onderscheiden van het omliggende weefsel. De huidwonden waren echter na 14 dagen nog
bedekt met een korst en na 49 dagen waren de littekens nog
steeds duidelijk zichtbaar (Wong et al, 2009). In een ander
onderzoek bleek de genezing van palatumwonden bij mensen volgens hetzelfde patroon te verlopen als bij varkens,
maar de wondgenezing van de orale mucosa verliep langzamer bij ouderen, vooral bij vrouwen (Engeland et al, 2006).
Diverse factoren spelen een rol bij de snelle genezing van
orale mucosawonden. De snelheid waarmee orale cellen
worden ververst is hoger dan in de huid, waardoor het ‘opvullen’ van een wond door weefsel sneller kan gebeuren.
Ook is de vascularisatie van de orale mucosa beter dan van
de huid. De aanvoer van ontstekingcellen, groeifactoren en
voedingsstoffen verloopt daarom sneller, evenals de afvoer
van gefagocyteerde bacteriën en restanten van afgestorven
weefselcellen.
Het vochtige milieu in de mond bevordert eveneens het
proces van wondgenezing. Het mechanisme hierachter is
nog niet volledig opgehelderd, maar een aantal zaken speelt
hierbij een rol. Zo voorkomt de vochtige atmosfeer dehydratie van cellen en de daarmee gepaard gaande celdood. Bij de
wondgenezing is een groot aantal cellen betrokken, onder
meer neutroﬁelen, macrofagen, epitheelcellen en ﬁbroblasten.
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Inleiding
Dagelijkse activiteiten zoals het kauwen van voedsel, bijten
en spreken stellen de orale mucosa bloot aan mechanische
druk-, trek- en wrijfkrachten. Het stevige epitheel van de
orale mucosa biedt hiertegen bescherming. Daarnaast spelen de slijmstoffen in speeksel, de mucinen, een zeer belangrijke rol. Mucinen zijn de belangrijkste bestanddelen van de
hydroﬁele slijmlagen die de mondslijmvliezen bedekken.
Deze slijmlagen functioneren als een smeerlaag die mucosa
en gebitselementen beschermt tegen wrijvingskrachten. Bovendien beschermen ze de onderliggende weefsels tegen uitdroging, tegen kolonisatie en invasie van bacteriën en tegen
inwerking van chemische bestanddelen. Deze beschermende
factoren kunnen echter niet voorkomen dat voortdurend
kleine beschadigingen van de orale mucosa ontstaan.
De functie van speeksel bij de genezing van wonden in
de mond is tot heden tamelijk onderbelicht gebleven, ondanks dat de wondhelende eigenschappen van speeksel al
van oudsher bekend zijn. Likken van wonden is een instinctieve reactie van mens en dier en in de klassieke oudheid
werd speeksel van dieren al gebruikt om wonden te genezen. Het volksgeloof wil dat in het bijzonder speeksel van
honden een geneeskrachtige werking heeft. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt de wondgenezende werking van speeksel.
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de verschillende speekselfactoren die een rol spelen bij de genezing van orale mucosawonden.
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De overleving van deze cellen wordt eveneens bevorderd
door het vochtige milieu in de mond. Bovendien verloopt reepithelisatie in een vochtig milieu beter. Epitheelcellen migreren sneller over een vochtig wondoppervlak dan onder
een droge korst. Ook is de aanvoer van voedingsstoffen en
zuurstof in een vochtig milieu beter.
De aanwezigheid van speeksel bevordert de genezing
van de orale mucosa. Het speeksel zorgt voor de vochtige
omstandigheden in de mond, maar het bevat tevens een
grote verscheidenheid aan eiwitten en peptiden die direct of
indirect de wondgenezing bevorderen.
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Verschillende rollen van speeksel
Niet alle condities in de mond bevorderen de wondgenezing. Zo vormen de omstandigheden in de mond een ideale
voedingsbodem voor het ontstaan van een zeer complexe
microbiota, die meer dan 1.000 verschillende soorten bacteriën, schimmels en virussen omvat (Zaura et al, 2009).
Het aantal bacteriën in de mond wordt geschat op 108-109.
Wonden in de orale mucosa zouden in principe gemakkelijk kunnen worden geïnfecteerd. Bacteriën, die doorgedrongen zijn door het epitheel, wekken een ontstekingsreactie
op. Als reactie op bacteriën en bacteriële toxinen produceert
het lichaam ontstekingsfactoren en proteolytische enzymen
die de wondgenezing sterk kunnen vertragen (Edwards en
Harding, 2004).
Speeksel bevat diverse afweersystemen tegen bacteriën.
In de eerste plaats bevat speeksel bacterie-agglutinerende
eiwitten zoals secretie-IgA, MUC7 en speekselagglutinine.
Deze voorkomen de hechting van bacteriën aan orale weefsels. Een andere verdedigingslinie tegen micro-organismen
wordt gevormd door bacteriedodende systemen als lysozym
en antimicrobiële peptiden. Daarnaast binden sommige
speekseleiwitten bacteriële toxinen, waardoor de proinﬂammatoire eigenschappen van deze toxinen worden geneutraliseerd. Speeksel bevat bovendien diverse eiwitten en
peptiden die direct de activiteit van orale epitheelcellen en
ﬁbroblasten stimuleren.

Afb. 1. Epitheelcellen werden gekweekt in een kweekschaal totdat de bodem volledig was bedekt. Een gestandaardiseerde ‘wond’ werd gecreëerd
door over een bepaald oppervlak cellen weg te schrapen. Vervolgens werd
verder gekweekt in een medium waaraan humaan parotisspeeksel was toegevoegd (parotis) en een (controle)medium zonder parotisspeeksel.

Groeifactoren zijn voor het eerst in speeksel en speekselklieren van knaagdieren ontdekt en gekarakteriseerd (Cohen,
1962; Cohen 2004). Later is aangetoond dat ook menselijk
speeksel soortgelijke groeifactoren bevat. Deze groeifactoren
zijn signaalstoffen die een breed scala aan intracellulaire processen op gang brengen, waaronder celdeling en celmigratie.
In menselijk speeksel is in de afgelopen decennia een
groot aantal verschillende groeifactoren aangetoond, waarvan enkele in zodanige concentraties voorkomen dat ze in
vitro biologisch actief zijn en dus een fysiologische rol zouden kunnen spelen bij de orale wondgenezing. Deze groeifactoren betreffen onder meer de Epidermal Growth Factor,
de Transforming Growth Factor en de Vascular Endothelial
Growth Factor (Royce en Baum, 1991; Mogi et al, 1995;
Taichman et al, 1998). Daarnaast bevat speeksel, waarschijnlijk als gevolg van serumlekkage, sporenhoeveelheden
van andere groeifactoren en van insuline. De eerst ontdekte

groeifactor, Epidermal Growth Factor, is het meest uitgebreid onderzocht. Het is een betrekkelijk klein eiwit van 53
aminozuren dat bij de mens vooral door de glandula parotis
wordt uitgescheiden. Het bindt, evenals de andere groeifactoren, aan een speciﬁeke receptor op het membraan van de
doelcel waardoor een cascade van processen in gang wordt
gezet. Dit mondt uit in migratie, proliferatie en differentiatie
van cellen. Migratie en proliferatie van epitheelcellen zijn
activiteiten die in de eerste stadia van de wondgenezing optreden. Bij knaagdieren heeft Epidermal Growth Factor uit
speeksel niet alleen lokale effecten, maar ook effecten op genezing van wonden in de huid en de maagwand (Hutson et
al, 1979; Olsen et al, 1984; Bodner et al, 1993).
Toen in begin jaren ’80 van de vorige eeuw werd aangetoond dat menselijk speeksel ook Epidermal Growth Factor
bevat, lag het voor de hand dat deze groeifactor evenals bij
knaagdieren een rol speelt bij de bescherming van mondepitheel tegen fysieke en chemische traumata. Hierbij dient
echter te worden opgemerkt dat de concentratie van deze
groeifactor in menselijk speeksel aanzienlijk lager is dan in
speeksel van knaagdieren (tab. 1). Bovendien is een nietverwaarloosbaar deel aanwezig als inactieve precursor. Desondanks is aangetoond dat Epidermal Growth Factor, zelfs
in de lage concentraties waarin het in menselijk speeksel
voorkomt, in vitro actief is, hetgeen wijst op een functie in de
wondgenezing.
De Transforming Growth Factor wordt eveneens in menselijk speeksel aangetroffen. De chemische structuur hiervan
vertoont grote gelijkenis met die van de Epidermal Growth
Factor. Beide groeifactoren binden aan dezelfde receptor en
vertonen vrijwel hetzelfde scala aan biologische activiteiten.
De betekenis van de Nerve Growth Factor is voor de
mondgezondheid twijfelachtig. Bij muizen konden geen
wondhelende effecten ervan worden aangetoond (Noguchi
et al, 1991). Er zijn sterke aanwijzingen dat deze groeifactor
een rol speelt bij de regeneratie en de ontwikkeling van zenuwbanen (Richardson en Ebendal, 1982).
Ten slotte bevat speeksel relatief grote hoeveelheden
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Afb. 2. De epidermis werd behandeld met een glazen staaf die was afgekoeld tot -196 °C. Deze ‘vrieswond’ resulteerde in het afsterven van alle
cellen in het behandelde gebied. Na toevoeging van een kweekmedium met
histatine (onder) of zonder (boven) werd verder gekweekt. De pijl markeert

Afb. 3. Vergelijking van de wondhelende effecten van natuurlijk histatine en

de wondrand. De lengte waarover na 6 dagen wondsluiting is opgetreden is

gesynthetiseerd cyclisch histatine in concentraties variërend van 0,01 μM

weergegeven door b.

tot 10 μM.

Vascular Endothelial Growth Factor. Deze groeifactor is afkomstig uit de glandula submandibularis. Het is een multifunctioneel eiwit dat onder andere de vorming van nieuwe
bloedvaten stimuleert. In speeksel van parodontitispatiënten is de concentratie van deze groeifactor verhoogd, hetgeen duidt op een rol in de genezing van parodontale
weefsels (Booth et al, 1998).

foil-peptiden.Trefoil-peptiden treft men aan in vrijwel alle
mucosale slijmlagen in het lichaam, onder meer in het
maag-darmkanaal, de galblaas, de pancreas, de longen en
de cervix. Ze verbeteren de mechanische en chemische
weerstand van deze slijmlagen, en zijn tevens betrokken bij
de homeostase en regeneratie van de mucosa. Door hun
compacte vorm zijn Trefoil-peptiden opmerkelijk resistent
tegen proteolytische afbraak zodat ze – ondanks de overvloedige aanwezigheid van eiwitsplitsende enzymen in het
maag-darmkanaal – intact blijven.
In speeksel komt alleen de Trefoil Factor 3 voor. Deze
wordt gesecreteerd door de glandula submandibularis en de
glandula sublingualis. Het eiwit stimuleert de migratie van
orale keratinocyten en versnelde daardoor de wondsluiting
in een in-vitromodelsysteem, maar had geen stimulerend
effect op de celdeling (Storesund et al, 2008).

Secretory Leukocyte Protease Inhibitor
Naast groeifactoren bevat speeksel een aantal eiwitten die
op geheel andere manieren de wondgenezing bevorderen,
namelijk door ontstekingsreacties te remmen. Een voorbeeld van deze groep is de Secretory Leukocyte Protease Inhibitor. Dit is een fysiologische enzymremmer die voor het
eerst is geïsoleerd en gekarakteriseerd uit parotisspeeksel
van de mens. Het komt in vrijwel alle mucosale secreten
voor, onder andere in longvloeistof, speeksel, neusslijm en
seminaal plasma. Het is een multifunctioneel eiwit dat een
groot aantal eiwitsplitsende enzymen remt, waaronder elastase, trypsine en cathepsine. Daarnaast heeft het een antihiv-werking, het remt ontstekingen en heeft antimicrobiële
activiteit.
De rol van Secretory Leukocyte Protease Inhibitor in de
wondgenezing is naar voren gekomen uit dierexperimenteel
onderzoek. Bij muizen waarbij het gen voor deze enzymremmer ontbreekt, is de orale wondgenezing sterk vertraagd
en komen frequenter orale ontstekingen voor. Bij dieren met
deze deﬁciënte was de afbraak van bindweefsel verhoogd
door een toename in activiteit van elastase, een enzym dat
bindweefseleiwitten afbreekt. Bij muizen met suppletie met
Secretory Leukocyte Protease Inhibitor was de situatie genormaliseerd, hetgeen erop duidt dat deze enzymremmer
van cruciaal belang is voor een goed verloop van de wondgenezing (Ashcroft et al, 2000).

Nieuwe rol voor histatinen

Een speekseleiwit dat ook van belang is voor orale wondgenezing is Trefoil Factor 3, een lid van de familie van de Tre-

Recent zijn nieuwe speekselcomponenten aan de lijst van
wondgenezende peptiden toegevoegd, de zogeheten histatinen. Deze familie van peptiden is meer dan 30 jaar geleden
in het speeksel van de mens ontdekt. Sindsdien is gebleken
dat zij ook in speeksel van andere primaten voorkomen,
maar tot dusver konden zij niet in andere weefsels worden
aangetoond. In de loop der jaren is een groot aantal functies
van histatinen aangetoond. Zo spelen zij een rol bij de bescherming van glazuur, het remmen van eiwitsplitsende enzymen en het doden van schimmels en bacteriën.
Recent is in een onderzoek aangetoond dat enkele leden
van de histatinenfamilie de migratie van epitheelcellen en
ﬁbroblasten stimuleren en zo de wondsluiting bevorderen
(Oudhoff et al, 2008). Eerst werd aangetoond dat toevoeging
van humaan parotisspeeksel aan een eenvoudig in-vitromodel de wondsluiting kon bevorderen (afb. 1). Vervolgens werden de afzonderlijke eiwitten uit parotisspeeksel geïsoleerd
en getest op hun wondsluitende eigenschappen. Hieruit
kwam 1 enkele actieve component naar voren: histatine. In
een complexer in-vitromodel voor het testen van wondgene-
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zing bleek histatine eveneens wondgenezing te bevorderen
(afb. 2) (Oudhoff et al, 2009).
De ontdekking van de wondgenezende effecten van histatinen opent de weg naar de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen. Histatinen zijn relatief eenvoudige chemische verbindingen die gemakkelijk en goedkoop in grote
hoeveelheden kunnen worden geproduceerd. Daardoor
zijn ze commercieel waarschijnlijk interessanter dan de recombinantgeproduceerde Epidermal Growth Factor en
Transforming Growth Factor, die momenteel mondjesmaat
en duur op de markt komen. Een ander voordeel van histatinen is dat eenvoudig chemische varianten kunnen worden gemaakt. Zo is al gevonden dat een cyclische variant in
een 1.000 keer lagere concentratie even actief is als het
natuurlijke lineaire peptide (afb. 3) (Oudhoff et al, 2009).
Histatine-analogen kunnen op verschillende manieren
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten om de
wondgenezing te bevorderen. Zo kunnen zij worden toegevoegd aan wondafdekkende materialen zoals pleisters en
gaasverband. Als ingrediënt van een crème kunnen histatinen wellicht de behandeling van decubitus verbeteren. Een
histatinebevattende gel zou kunnen bijdragen aan de behandeling van mucositis. Het valt te hopen dat dergelijk klinisch onderzoek korte termijn zal plaatsvinden.
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