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HIV en tandheelkunde 

Deel 4. Mondafwijkingen bij HIV-infectie: 
huidige classificatie en diagnostische criteria 

Samenvatting. In de huidige classificatie van mondafwijkingen die zijn geassocieerd met HIV-infec-
tie, wordt gebruik gemaakt van voorlopige en definitieve diagnostische criteria. Candidose, harige 
leukoplakie, specifieke parodontale afwijkingen, Kaposi-sarcoom en non-Hodgkin-lymfoom behoren 
tot de mondafwijkingen die het frequentst met HIV-infectie zijn geassocieerd. Verder worden enkele 
mondafwijkingen besproken die minder frequent bij HIV-infectie voorkomen, zoals necrotiserende 
(ulceratieve) stomatitis. In een van de volgende bijdragen in deze serie zal worden ingegaan op de ver-
wijzingsaspecten bij het vermoeden op een met HIV-infectie geassocieerde mondafwijking. 
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1 Inleiding 

In 1992 kwam een internationale werkgroep bijeen om tot har-
monisatie en revisie van de reeds eerder gepubliceerde classifi-
caties en diagnostische criteria voor met HIV-infectie 
geassocieerde mondafwijkingen te komen.' 2  Van de classificatie 
volgens de Europese werkgroep werd reeds eerder in dit 
Tijdschrift verslag gedaan.' Tijdens voornoemde bijeenkomst 
werd een consensus bereikt over één uniforme classificatie van 
met HIV-infectie geassocieerde mondafwijkingen (tab. I) en 
hun diagnostische criteria, die kunnen worden toegepast in 
Europa en de Verenigde Staten voor klinische en epidemiologi-
sche doeleinden' Zoals blijkt uit tabel I, betreft het in Groep 1 
afwijkingen die sterk in de richting wijzen van een onderliggen-
de HIV-infectie, terwijl dit voor de afwijkingen in Groep 2 in 
minder sterke mate geldt. Voor de afwijkingen vermeld in 
Groep 3, is deze samenhang er niet of nauwelijks. 

In deze bijdrage zullen deze classificatie en diagnostische cri-
teria, in het bijzonder die van de afwijkingen in Groep 1, nader 
worden beschreven. 

2 Diagnostische criteria 

Men onderscheidt bij de diagnostische criteria voorlopige en 
definitieve criteria. De voorlopige criteria zijn voornamelijk 
bedoeld voor epidemiologische doeleinden en kunnen worden 
toegepast bij een eerste en voorlopige screening van een patiënt. 
Deze criteria kunnen andere mondafwijkingen met een zelfde 
klinische verschijningsvorm niet helemaal uitsluiten. 

De definitieve criteria zijn bedoeld om een meer zekere dia-
gnose te stellen, hetgeen veelal aanvullende onderzoeken, zoals 
kweken en/ofhistopathologisch onderzoek, vereist. Met het oog 
op de implicaties van de diagnoses genoemd in Groep 1, —mond-
afwijkingen die sterk samenhangen met HIV- infectie —dient aan 
de definitieve criteria te zijn voldaan, voordat de diagnose wordt 
gesteld bij patiënten met een onbekende HIV-serostatus. 

2.1 Groep 1. Mondafwijkingen die sterk samenhangen met 
HIV- infectie 

Erythemateuze candidose 
Voorlopige criteria - Erythemateuze candidose manifesteert zich 
veelal als rode veranderingen zonder duidelijke witte, 

afschraapbare plaques. De laesies zijn veelal gelokaliseerd op het 
gehemelte (afb. 1) en de tongrug, en soms op het wangslijmvlies. 

Definitieve criteria - Er zijn vooralsnog geen uniforme defini-
tieve criteria voor deze entiteit vastgesteld. Het aantonen van 
Candida albicans en/of de respons op fungiciden kunnen de 
diagnose ondersteunen. 

Pseudomembraneuze candidose 
Voorlopige criteria - Pseudomembraneuze candidose manifes-
teert zich als witte of gele, afstrijkbare plaques, die overal in de 
mond kunnen voorkomen (afb. 2). Na afschrapen van de pla-
ques wordt een erythemateus en soms een licht bloedend slijm-
vlies gezien. 

Definitieve criteria - 1. Het belangrijkste diagnostische crite-
rium is de respons van de afwijking op fungiciden. 2. 
Onderzoek, zoals een uitstrijkje (PAS-of KOH-kleuring) en/of 
een kweek om de aanwezigheid van Candida albicans aan te 
tonen, is niet absoluut noodzakelijk om de diagnose te stellen, 
ofschoon dit de diagnosewel kan ondersteunen, vooral in geval-
len waarbij sprake is van een therapie-resistente candidose. 

Opmerkingen: 
1. Cheilitis angularis, klinisch gekenmerkt door vuurrode en 

gefissureerde mondhoeken, kan geassocieerd zijn met 
Candida albicans, en kan worden waargenomen bij dentate. 
patiënten met een HIV-infectie. 

2. De afwijking 'Denture-induced stomatitis' ten gevolge van 
Candida albicans kan ook bij patiënten met HIV-infectie 
worden gezien. 

3. De verschillendevormen van orale candidose kunnen tegelij - 
kertijd voorkomen. 

Harige leukoplakie 
Voorlopige criteria - Harige leukoplakie manifesteert zich als 
wit-grijze, niet-afschraapbare veranderingen, die dubbelzijdig 
op de tongranden voorkomen (afb. 3a en b). Het oppervlak is 
ruw c.q. gerimpeld, maar kan ook een glad aspect tonen, indien 
de afwijking op de ventrale of dorsale zijde van de tong is geloka-
liseerd. Incidenteel kan harige leukoplakie ook op het wang-
slijmvlies voorkomen. 

Definitieve criteria - 1. Het aantonen van het Epstein- Barr-
virus (EBV) in de afwijking. 2. Indien er geen faciliteiten voor-
handen zijn om de aanwezigheid van EBV in het weefsel aan te 
tonen, kan het niet verdwijnen van de afwijking na het gebruik 
van fungiciden de voorlopige diagnose ondersteunen. 
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Tabel I. Classificatie van met HIV-infectie geassocieerde 

mondafwijkingen (de mondafwijkingen zijn gerangschikt op 

alfabetische volgorde).° 

Groep 1. Mondafwijkingen die sterk samenhangen met HIV- 

infectie 

- Candidose 

Erythemateus 

Pseudomembraneus 

- Harige leukoplakie 

- Kaposi-sarcoom 

- Non-Hodgkin-lymfoom 

- Parodontale afwijkingen 

Lineair gingiva-erytheem 

Necrotiserende (ulceratieve) gingivitis 

Necrotiserende (ulceratieve) parodontitis 

Groep 2. Mondafwijkingen die minder frequent voorkomen 

bij HIV-infectie 

- Bacteriële infecties 

Mycobacterium avium-intracellulare-infectie 

Mycobacterium tuberculosis-infectie 

- Melanotische hyperpigmentatie 

- Necrotiserende (ulceratieve) stomatitis 

- Speekseíklierafwijkingen 

Droge mond t.g.v. verminderde speekselsecretie 

Uni- of bilaterale zwelling van de grote speekselklieren 

- Thrombocytopenische purpura 

- Ulceratie(nietverdergespecificeerd) 

- Virale infecties 

Herpes simplex virus-infectie 

Humaan papilloma-virus-infectie (wratachtige afwijkingen) 

Condyloma acuminatum 

Focale epitheliale hyperplasie 

Verruca vulgaris 

Varicella-zoster-virus 

Herpes zoster 

Waterpokken 

Groep 3. Mondafwijkingen die vermoedelijk bij toeval worden 

gezien bij HIV-infectie 

- Bacteriële infecties 

Actinomycose 

Escherichia coli-infectie 

Klebsiella pneumoniae-infectie 

- Epithelioïde(bacillaire)angiomatose 

- Geneesmiddel-geinduceerde stomatitis (ulceratief, erythema mul- 

tiforme, lichenoïd, toxische epidermolyse) 

- Kattekrabziekte 

- Neurologische afwijkingen 

Facialis-paralyse 

Trigeminus-neuralgie 

- Recidiverende afteuze stomatitis 

- Schimmelinfecties (exclusief candidose) 

Cryptococcose 

Geotrichose 

Histoplasmose 

Mucormycose 

Aspergillose 

- Virale infecties 

Cytomegalovirus-infectie 

Molluscum contagiosum 
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Opmerking: 
De histopathologische veranderingen die bij harige leukoplakie 
voorkomen, kunnen ook bij andere mondslijmvliesafwijkingen 
worden aangetroffen, echter in afwezigheid van een EBV- infec-
tie. Derhalve wordt het histopathologische beeld van harige leu-
koplakie onvoldoende specifiek geacht voor de definitieve 
diagnose. 

Kaposi-sarcoom 
Voorlopige criteria - Het karakteristieke klinische beeld van 
Kaposi-sarcoom bestaat uit één of meer rode of blauw-paarse 
maculae of zwellingen met of zonder ulceratie. De tumor wordt 
voornamelijk in het gehemelte (afb. 4) en het tandvlees waarge-
nomen. 

Definitieve criteria - Karakteristiek histopathologisch beeld. 

Non-Hodgkin-lymfoom 
Voorlopige criteria - Het non-Hodgkin-lymfoom wordt geken-
merkt door een vast-elastische, soms iets rode of paarse zwelling 
met of zonder ulceratie. Deze maligniteit wordt het meest fre-
quent in het tandvlees, het gehemelte en de fauces aangetroffen. 

Definitieve criteria - Karakteristiek histopathologisch beeld, 
ondersteund door immunocytochemische of moleculair-bio-
logische onderzoeken. 

Parodontale afwijkingen 
Naast specifieke HIV-geassocieerde parodontale afwijkingen, 
kunnen uiteraard ook de `gewone' chronische gingivitis margi-
nalis en adulte parodontitis voorkomen bij patiënten met een 
HIV-infectie. Het klinische beeld kan echter door de immuno-
suppressie zijn veranderd of verergerd. De werkgroep heeft ten 
aanzien van de HIV-geassocieerde parodontale afwijkingen 
een aantal wijzigingen aangebracht. `HIV-gingivitis', `HIV-
necrotiserende gingivitis' en `HIV-parodontitis' worden nu 
respectievelijk `Lineair gingiva-erytheem', `Necrotiserende 
(ulceratieve) gingivitis' (NUG) en `Necrotiserende (ulceratie-
ve) parodontitis' (NUP) genoemd. Tevens zijn de diagnosti-
sche criteria voor deze laatstgenoemde parodontale condities 
gewijzigd. 

- Lineair gingiva-erytheem 
Voorlopige criteria - Bij lineair gingiva-erytheem toont de gingi-
va een duidelijke, vuurrode band van de marginale gingiva (afb. 
5). De mate van erytheem staat niet in verhouding tot de hoe-
veelheid aanwezige tandplaque. Er is geen ulceratie, pocketvor-
ming of verlies van aanhechting. 

Definitieve criteria- Tot op heden is dit een klinische diagnose 
zonder definitieve criteria. Een kenmerk van de afwijking is ech-
ter, dat deze niet of matig reageert op de gebruikelijke mondhy-
giënische maatregelen en de verwijdering van tandplaque en 
tandsteen. 

Opmerking: 
De microbiologie van lineair gingiva-erytheem is nog onvol-
doende duidelijk. Of Candida-species een rol spelen in de etio-
logie dient verder te worden onderzocht. 

- Necrotiserende (ulceratieve) gingivitis 
Voorlopige criteria - Necrotiserende (ulceratieve) gingivitis 
wordt gekenmerkt door lokale of gegeneraliseerde destructie 
van de interdentale papillae (afb. 6). In de acute fase kunnen 
ulceratie en necrose van de papillae worden waargenomen, die 
bedekt zijn met een fibrineus beslag. Deze tandvleesonsteking 
bloedt snel bij sonderen of aanraking en heeft een karakteristie-
ke fetor ex ore. 

Definitieve criteria - Dit is een klinische diagnose zonder 
definitieve criteria. 
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Afb. 1. Erythemateuzecandidoseophetgehemelte. 

Afb. 3. Harige leukoplakie op de rechter(A) en linker (B) tongrand. 
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Afb. 2. Pseudomembraneuze candidose op het gehemelte. 

- Necrotiserende (ulceratieve) parodontitis 
Voorlopige criteria - Necrotiserende (ulceratieve) parodontitis 
wordt gekenmerkt door verlies van de weke delen ten gevolge 
van ulceratie en/of necrose. Expositie, destructie of sequestratie 
van bot kan worden gezien, waarbij de gebitselementen een ver-
hoogde mobiliteit kunnen vertonen (afb. 7). Pijnklachten kun- 
nen op de voorgrond staan. 

Definitieve criteria - Dit is een klinische diagnose zonder 
definitieve criteria. 

Opmerkingen: 
1. Weefseldestructie kan zich uitstrekken voorbij de muco-

gingivale grens. 
2. Dit is een chronische tandvleesonsteking, waarbij in de actie-

ve fase ulceraties en in de minder actieve fase geen ulceraties 
zichtbaar kunnen zijn. 

3. Er is normaliter snel verlies van aanhechting, doch pockets 
zijn veelal minimaal door het gelijktijdig verlies van bot en 
weke delen. 

2.2 Groep 2. Mondafwijkingen die minder frequent voor-
komen bij HIV-infectie 

Van de in deze groep opgenomen afwijkingen zullen alleen de 
`Necrotiserende (ulceratieve) stomatitis' en de `atypische ulce-
ratie', ook wel aangeduid met `Ulceratie, niet verder gespecifi-
ceerd', worden besproken. 

Necrotiserende (ulceratieve) stomatitis 
Voorlopige criteria - Acute, gelokaliseerde, pijnlijke, ulceratieve 

en necrotische laesie van het mondslijmvlies, met expositie van 
het onderliggende bot, of penetratie van of uitbreiding naar 
omliggende weefsels. Deze laesies kunnen voortkomen uit een 
necrotiserende parodontitis. 

Definitieve criteria - Histopathologisch wordt een niet- speci-
fieke ulceratie gezien. Bij microbiologisch onderzoek kan geen 
specifiek etiologisch agens worden aangetoond. 

Ulceratie (niet verder gespecificeerd) 
Voorlopige criteria - Ulceratie met een predilectie voor de 
(oro)pharynx en het palatum, welke niet overeenkomt met het 
bekende beloop van recidiverende afteuze stomatitis. 

Definitieve criteria - Histopathologisch wordt een niet- speci-
fieke ulceratie gezien. Virale of bacteriële kweken leveren geen 
specifiek etiologisch agens op. 

2.3 Groep 3. Mondafwijkingen die vermoedelijk bij toeval 
worden gezien bij HIV-infectie 

De meest opvallende entiteit in Groep 3 is de `Recidiverende 
afteuze stomatitis' (RAS). Op zichzelf is RAS een vrij vaak voor-
komende aandoening. Het beschreven zijn bij patiënten met 
een HIV-infectie lijkt dan ook op een coïncidentie te berusten. 

3 Slotwoord 

De behandeling van de sterk met HIV-infectie geassocieerde 
mondafwijkingen (Groep 1) ligt meestal op het terrein van de 
specialist en zal hier niet verder aan de orde worden gesteld. In 
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Afb. 4. Kaposi-sarcoom in het gehemelte. 

Afb. 6. Necrotiserende (ulceratieve) gingivitis in het onderfront. 

een van de volgende afleveringen in deze serie zal echter wel 
nadrukkelijk worden ingegaan op de vraag of en op welke 
manier de tandarts een patiënt moet verwijzen bij het vermoe-
den op een met HIV-infectie geassocieerde mondafwijking. 

Gelet op het weinig of niet met HIV-infectie samenhangen 
van de in Groep 3 opgenomen afwijkingen, is het te verwachten 
dat bij een toekomstige revisie van de huidige classificatie de 
betreffende groep geheel zal vervallen. Het in Groep 1 genoemde 
`Lineair gingiva-erytheem' lijkt nog onvoldoende als entiteit te 
zijn uitgekristalliseerd. De literatuur bevat weinig of geen verde-
re informatie over deze aandoening. 
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Summary 

HIV AND DENTISTRY. PART 4. PRESENT CLASSIFICATION AND DIAGNOSTIC CRITERIA FOR ORAL LESIONS IN 
HIV INFECTION 

Key words: HIV infection - Oral AIDS 

In the present classification of oral lesions associated with HIV infection a distinction is made between presumptive and 
definitive diagnostic criteria. The former relate to the initial clinical appearance of the lesion and the latter are often the 

result of special investigations. Candidiasis, hairy leukoplakia, specific forms of periodontal disease, Kaposi's sarcoma 
and non-Hodgkin's lymphoma are strongly associated with HIV infection. Lesions less commonly associated with HIV 
infection and lesions seen in HIV infection, but not indicative of the disease, are also listed. 
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