
Bijzondere tandheelkunde 

Preventie van bestralingsmucositis 

Samenvatting 
Bestraling van het hoofd-halsgebied gaat vaak gepaard met orale complicaties. Vooral tijdens 
bestraling ondervinden de patiënten veel hinder van mucositis. Goede mondhygiënische begeleiding 
en selectieve eliminatie uit de mondflora van potentieel pathogene aërobe Gram-negatieve bacteriën 
blijken van belang voor de preventie van ernstige vormen van mucositis. 
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1 INLEIDING 

Beschadiging van het mondslijmvlies door 
radio- of chemotherapie wordt mucositis 
genoemd en is klinisch gekenmerkt door 
ontstekingsachtige veranderingen van het 
mondslijmvlies. t  De pijnlijkheid van ernsti-
ge vormen van mucositis plaatst de pa-
tiënten vaak voor problemen. Eten, drin-
ken en spreken worden moeilijk waardoor 
het welbevinden van de patiënt ernstig 
wordt geschaad. Daarbij komt dat door het 
optreden van uitgebreide ernstige mucosi-
tis de bestralingsbehandeling nogal eens 
moet worden gewijzigd of onderbroken, 
wat een bedreiging betekent voor het sla-
gen van de behandeling.2  

2 KLINISCH BEELD 

Het schadelijke effect van bestraling op het 
mondslijmvlies is klinisch in een viertal in 
ernst toenemende beelden waarneembaar: 
witte verkleuring, hyperemisch rood 

mondslijmvlies, pseudomembranen en ul-
ceraties.3  De ernst neemt vaak toe naarma-
te de cumulatieve bestralingsdosis hoger 
wordt. De verschillende klinische beelden 
kunnen in de mond gelijktijdig naast elkaar 
voorkomen tijdens de bestralingsbehande-
ling. Er is wel een zekere wetmatigheid in 
de zin, dat een bepaalde dosis moet zijn 
gegeven voordat een bepaald stadium op-
treedt. 
Het eerste klinische beeld, witte verkleu-

ring van het mondslijmvlies, kan gezien 
worden aan het eind van de eerste bestra-
lingsweek.4  Deze wordt beschouwd als een 
gevolg van de toegenomen keratinisatie 
van het slijmvlies.3 5  Door het effect van de 
bestraling op endotheelcellen ontstaat va-
sodilatatie en een verhoogde doorbloe-
ding. Na twee weken bestralingsbehande-
ling wordt een hyperemisch, rood slijmvlies 
gezien.6 7  Bij voortgaande bestraling ont-
staan er verdere endotheliale veranderin-
gen en obstructie van arteriolen.8  Daar-
naast wordt het gevolg van de verminderde 
delingscapaciteit in de basale cellaag zicht- 

baar.9  De meer ernstige vormen van muco-
sitis, zoals pseudomembranen en ulceraties 
zouden zich op deze wijze ontwikkelen 
(afb. 1). Dit is echter vooralsnog aan dis-
cussie onderhevig.10 11  

Mucositis is in principe een weefselreactie 
als gevolg van een opeenvolging van histo-
pathologische effecten. Door het cytotoxi-
sche effect van bestraling wordt de permea-
biliteit van het slijmvlies steeds groter, een 
proces dat tijdens conventionele bestra-
lingsbehandeling na gemiddeld drie weken 
bestraling een aanvang neemt.12  De muco-
sale membraan wordt steeds verder gerekt, 
waardoor de permeabiliteit toeneemt, en 
het bindweefsel wordt steeds meer oede-
mateus. 

3 FACTOREN DIE HET OPTREDEN 
VAN MUCOSITIS BEÏNVLOEDEN 

De ontwikkeling en ernst van bijverschijn-
selen door bestraling zijn behalve van spe-
cifieke weefselgevoeligheid voor ioniseren-
de stralen afhankelijk van bestralingsfacto-
ren, zoals de totale cumulatieve dosis, het 
volume van het bestraalde gebied, de frac-
tionering en het type ioniserende straling. 
Naarmate de cumulatieve dosis hoger is, 
het bestraalde volume groter, en hoe klei-
ner het aantal fracties per gelijke totale 
dosis, des te ernstiger zijn de te verwachten 
bijverschijnselen.1 5 8

3̀ 

Daarnaast zijn er twee milieufactoren van 
invloed op de ontwikkeling van mucositis: 
speekselveranderingen en veranderingen 
van de mondflora. 

3.1 Speekselveranderingen 

Vooral de glandulae parotideae zijn gevoe-
lig voor de inwerking van ioniserende stra-
ling. Wanneer bij bestraling van het hoofd- 
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Afb. 1. Uitgebreide 
pseudomembraneuze 
stadium van mucositis 
op de tong. Deze lae-
sies maken voeding, 
spreken en slikken 
vrijwel onmogelijk. 
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Tabel I. De normale samenstelling van de mondflora.16  

Dragerschap Concentratie 
(CFU/ml)* 

Aërobe 
viridans streptococci 100% 10' 

Staphylococci 
Micrococci 20 - 40% 10' - 1 t)̀  

Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influencae 30 - 80% 10' - I o' 
Branhamella caiarrhalis 

Neisseria species 80 - 100% 10' - 10' 

Enterococci < 10% 10' - 103  

Enterobacteriaceae 
Pseudomonadaceae < 10% 10' - 10' 

Acinetobacter species 

Candida species 20 - 40% 10' - 10' 

Anaërobe 
Anaërobe streptococci 100% 10s  
Actinomyces species 

(facultatief) 

80 - 100% 103 -105  

Veillonella species 100% l0`— 1.05  

Lactobacillus species 
(facultatief) 

100% 10' - 10` 

Bacteroides 
Fusobacterium species 80 - 100% 10' - 10 ' 

* CFU = KVE = kolonievormende eenheden 

Afb. 2. Verschillen in dragerschap tussen gezonde mensen en patiënten met maligniteiten in het 
hoofd-halsgebied voor aanvang van de bestraling. Er bestaat een significant verschil in dragerschap 
voor Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae en Acinetobacter species, d.i. aërobe Gram-negatieve 
bacillen (p<0,01). (Spijkervet: academisch proefschrift Groningen, 1989.) 

halsgebied beiderzijds zowel de glandula 
parotidea als de glandula submandibularis 
in het bestralingsveld liggen, kan een ver-
andering in de hoeveelheid en de samen-
stelling van het speeksel worden ver-
wacht.14 15  Betreffende de speekselsecretie 
wordt aangenomen dat een reductie van 
meer dan 95% van de uitgangswaarde 
wordt bereikt bij een cumulatieve dosis 
boven 40 Gy. Er treedt een hyposialie op 
met daarmee gepaarde klachten over een 
droge mond, slik- en spreekproblemen. 
Behalve wijzigingen in kwantiteit treden 

ook veranderingen in kwaliteit van het 
speeksel op. Allereerst ontstaat door ver-
storing van het bicarbonaatsysteem een 
verandering van de buffercapaciteit, waar-
door er een zuurder milieu optreedt. Ver-
volgens zorgt een verhoogde viscositeit 
voor een taaier speeksel, hetgeen de reini-
ging van de mondholte beperkt. 
De beschermende functie van het speek-

sel voor het mondslijmvlies neemt zo gedu-
rende de bestralingsperiode af. Het slijm-
vlies droogt gemakkelijk uit, schadelijke 
stoffen worden minder gebufferd of ver-
dund en voedsel en dranken werken meer 
op het slijmvlies in door mechanische en/of 
chemische irritatie. 

3.2 Veranderingen in de mondflora 

Bij gezonde individuen bestaat de mondflo-
ra uit een mengsel van aërobe en anaërobe 
bacteriën (tab. I).16-19  In samenhang met de 
intrinsieke pathogeniciteit van deze bacte-
riën worden drie categorieën onder-
scheiden:20  
1. De lichaamseigen bacteriën die ieder-

een in hoge concentraties (meer dan 105  
micro-organismen per ml speeksel) 
heeft. Deze bacteriën hebben een sym-
biotische relatie met hun gastheer en 
hebben een lage pathogeniciteit, bij-
voorbeeld viridans streptococci. 

2. Daarnaast heeft 20-40 % van de gezon-
de mensen 'community acquired' bacte-
riën in lage concentraties. Deze zijn po-
tentieel pathogeen in situaties van ver-
minderde afweer. Tot deze groep beho-
ren o.a Streptococcus pneumoniae, Sta-
phylococcus aureus en Candida-
soorten. 

3. De 'hospital acquired' bacteriën komen 
bij gezonde mensen zelden voor. Slechts 
ongeveer 5 % van de gezonde mensen is 
in zeer lage concentraties drager van 
deze potentieel pathogene bacteriën 
(minder dan 103  bacteriën per ml). 

3.3 Kolonisatie-afweer 

Door Bloomfield (1922) werd voor het 
eerst de kolonisatie-afweer beschreven, het 
verschijnsel dat gezonde personen bescher-
mende mechanismen bezitten om 
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Criterium Placebo Chloorhexidine 	PTA-zuigtabletten 

1 klinisch 
a ernstigste mucositis 

b candidose 

c kunstmatige voeding 

pseudomembranen 
twee patiënten 

33% 

pseudomembranen erythema 
geen 	 geen 
20% 	 geen 

2 microbiologisch 
a viridans streptococ. 
b Candida species 

c Gram-neg. bacilli 

geen veranderingen 

geen veranderingen 

geen veranderingen 

Kl* sign. gedaald 

geen veranderingen 

geen veranderingen 

geen veranderingen 

dragerschap + KI 
sign. verminderd 

dragerschap + KI 
sign. verminderd 

Tabel II. De klinische resultaten van een prospectieve gerandomiseerde studie naar het effect van 
placebospoeling (15 patiënten), chloorhexidine 0,1% spoeling (15 patiënten) en selectieve orale flora 
eliminatie met PTA-zuigtabletten (15 patiënten).4 6 

* KI = kolonisatie-index = groeidichtheid 

• Bijzondere tandheelkunde 

Atb. 3. De Ritterspray zoals die door de mondhygiëniste dagelijks wordt 
gebruikt voor het sprayen van de mondholte. 

Afb. 4. Erytheem van het wangslijmvlies tijdens bestraling. De demarca-
tielijn van het bestralingsveld is duidelijk waarneembaar. In de patiënten 
met selectieve flora-eliminatie ontwikkelde de mucositis zich slechts tot 
dit stadium. Hiervan ondervinden de patienten geen hinder. 

lichaamsvreemde bacteriën, zoals de 'hos-
pital acquired' bacteriën, uit de mond te 
verwijderen.21 Gezonde mensen kunnen 
grote aantallen potentieel pathogene bac-
teriën verdragen, bijvoorbeeld die in voed-
sel en dranken voorkomen, zonder dat de-
ze micro-organismen langdurig in de mond 
blijven.22 Er treedt geen kolonisatie op. 
Er zijn zeven factoren die de kolonisatie-

afweer van de mond bepalen: 1. intacte 
anatomie; 2. normale fysiologie; 3. intacte 
motiliteit (slikken); 4. normaal speeksel 
(kwantitatief en kwalitatief); 5. de concen-
tratie van het immuuneiwit s-IgA; 6. nor-
male celdeling en afschilfering van epi-
theelcellen en ~1. een normale lichaamsei-
gem flora. Bestraling van het hoofd-hals-
gebied heeft een schadelijk effect op deze 
factoren, 12 23-29 waardoor een verhoogd 
risico op kolonisatie met lichaamsvreemde, 
pathogene micro-organismen ontstaat. 
Door verschillende auteurs wordt in die 
omstandigheden het toegenomen drager-
schap van de potentieel pathogene aërobe 
Gram-negatieve bacillen beschreven (afb. 
2).24 28 30-34 Ook het verhoogde optreden 
van candidose tijdens de bestraling wordt 
toegeschreven aan de verminderde koloni-
satie-afweer. Het is daarom van belang dat 
bij het nemen van preventieve maatregelen 
van mucositis rekening wordt gehouden 
met het optreden van een veranderde 
mondflora, met name de kolonisatie van de 
pathogene aërobe Gram-negatieve bacte-
riën. 

4 PREVENTIEVE MAATREGELEN 

De maatregelen die zijn beschreven ter 
voorkoming van mucositis zijn vooral ge-
baseerd op mechanische reiniging door het 
verwijderen van débris en het beïnvloeden 
van de mondflora met desinfecterende 
spoelmiddelen.34 35 

4.1 Mondhygiëneregime 

Een stringent mondhygiëneregime, zoals 
sinds 1974 binnen de kliniek voor Mond-
ziekten en Kaakchirurgie van het Acade-
misch Ziekenhuis Groningen wordt toege-
past, geeft een belangrijke verlichting voor 
de patiënt. Dit regime bestaat uit dagelijks 
mechanisch reinigen van de dentitie en het 
slijmvlies door de mondhygiëniste. Tevens 
spoelen de patiënten frequent zelf hun 
mond. De mondhygiëniste verwijdert zorg-
vuldig alle débris met de Ritterspray (afb. 
3). 
Vóór het begin van de bestralingsbehan-

deling worden bij dentate patiënten zoveel 
mogelijk factoren die irriterend op de mu-
cosa werken geëlimineerd, door het polijs-
ten van scherpe restauraties of scherpe inci-
sale randen zoals die bijvoorbeeld in het 
onderfront kunnen voorkomen. Edentate 
patiënten mogen gedurende bestralingspe-
riode hun gebitsprothesen niet dragen. Dit  

bevordert de mondhygiëne terwijl tevens 
mechanische beschadiging van het be-
straalde slijmvlies door prothesefrictie 
wordt voorkomen.? 36 

Met het strikt naleven van dit mondhy-
giëneprotocol nemen de mucosisklach-
ten subjectief af. Objectief blijft de situatie 
echter ernstig: de ontwikkeling van de zeer 
belastende vormen van mucositis, zoals 
pseudomembranen en ulceraties, kan op 
deze manier niet worden voorkomen. 

4.2 Chloorhexidine 

Van de diverse mondhygiëneregimes 
vormt het spoelen met chloorhexidine 
0,1% reeds jareni'Sng een belangrijk onder-
dee1.34 37 Het doel is hiermee ontsteking 
van het mondslijmvlies en de gingiva te 
voorkomen. Het succes van chloorhexidi-
nespoelingen bij plaquebestrijding en bij 
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Spijkervet e.a.: Mucositis 

parodontale therapie ondersteunt deze op-
vatting. 
Uit dubbelblind, placebo-gecontroleerd 

onderzoek blijkt dat zich bij 80% van de 
onderzochte patiënten die bestraald wer-
den in het hoofd-halsgebied toch een ern-
stige pseudomembraneuze mucositis ont-
wikkelde, ondanks het spoelen met chloor-
hexidine (tab. II).38  Hoewel door sommige 
auteurs bij spoelingen met chloorhexidine 
een snellere genezing van de mucositis 
wordt beschreven na het beëindigen van de 
bestralingsbehandeling, werd geen verschil 
gezien in ernst van de mucositis tijdens de 
bestraling.39  

Uit inactivatie-experimenten van chloor-
hexidine door speeksel blijkt dat chloor-
hexidine wel de lichaamseigen bacteriën 
remt, maar in therapeutische concentraties 
(0,1-0,2% oplossing) geen effect heeft op 
potentieel pathogene aërobe Gram-nega-
tieve bacillen.°-42  Hieruit kan worden ge-
concludeerd dat chloorhexidine wel gunstig 
is voor chemische plaquebestrijding en on-
dersteuning bij de behandeling van paro-
dontitis, maar dat het geen bijdrage kan 
leveren in de infectiepreventie bij mucositis 
tijdens bestraling of chemotherapie. 

4.3 Selectieve flora-eliminatie 

Nieuwe microbiologische inzichten hebben 
geleerd dat selectieve eliminatie van patho-
gene micro-organismen uit de mondflora 
met zoveel mogelijk intact laten van de 
lichaamseigen flora een belangrijke bijdra-
ge levert aan de infectiepreventie.43-45 

Het toepassen van selectieve mondflora-
eliminatie met zuigtabletten met polymyxi-
ne E, tobramycine en amfotericine B 
(PTA) bij patiënten die in het hoofd-hals-
gebied worden bestraald, leverde signifi-
cant betere klinische resultaten op in verge-
lijking met chloorhexidine (tab. 11) .46  Hier-
mee wordt kolonisatie van aërobe Gram-
negatieve bacteriën en Candida-soorten 
voorkomen. Het toepassen van selectieve 
mondflora-eliminatie in combinatie met 
mechanische reiniging van de mond lever-
de een significante reductie van de ernst en 
uitgebreidheid van mucositis op. Bij deze 
patiënten werd alleen het erythemateuze 
stadium van het slijmvlies gezien tijdens de 
bestralingsbehandeling (afb. 4). Er ontwik-
kelde zich geen ernstige pseudomembra-
neuze mucositis meer. Bij de met chloor-
hexidine en placebo behandelde patiënten 
ontwikkelden zich in 80% van hen uitge-
breide pseudomembranen. Voor de kliniek 
betekende dit bovendien dat van de be-
straalde patiënten behandeld met PTA-
zuigtabletten niemand nog kunstmatige 
voeding via een neus-maagsonde nodig 
had, terwijl dat in eerdere studies nog bij 
30% van de patiënten noodzakelijk was. 

Key words: Oncology - Radiotherapy - Mucositis 

Head-neck irradiation is associated with oral complications. During the irradiation period patients are 
most burdened by mucositis. Changes of the oral flora with colonisation with the more pathogenic 
aerobic Gram-negative bacilli seems crucial in the development and severity of mucositis. Prevention 
of mucositis is reported to be succesfull during selective oral flora elimination. 
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5 CONCLUSIE 

Ten aanzien van preventie van bestralings-
mucositis blijft behalve het toepassen van 
selectieve flora-eliminatie met PTA- zuig-
tabletten viermaal per dag, de dagelijkse 
begeleiding van de patiënten door de 
mondhygiëniste met het sprayen en contro-
leren van de mondholte noodzakelijk. De 
dagelijkse controle en goede observatie 
door een arts/tandarts/mondhygiëniste, die 
de bijverschijnselen tijdens de bestraling 
kent, zijn van niet te onderschatten beteke-
nis voor de patiënt.47  
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