
American Academy of 
Periodontology 

Integrale vertaling van 'Systemic 
antibiotics in periodontics' in 
J Periodontol 1996; 67: 831-8. 

Trefwoorden: Parodontologie - 
Antibiotica - Bacteriële resistentie 

Adres: American Academy of 
Periodontology, Marketing Department, 
737 N.Michigan Ave. Suite 800, Chicago 
IL 6061 1-2 690 

Am Acad Periodontol: Systemische antibiotica 

Systemische antibiotica bij de 
behandeling van parodontitis 

Deze 'position-paper' bespreekt de rol van systemische antibiotica bij de behandeling van paro-
dontale infecties. Dit document is opgebouwd uit drie onderdelen: 1. het concept van antibioti-
cumtherapie bij parodontale infecties, 2. de werkzaamheid van parodontale antibioticumthera-
pie en 3. de praktische aspecten van parodontale antibioticumtherapie. De conclusies die in deze 
bijdrage worden getrokken, vertegenwoordigen de opinie van de American Academy of Period-
ontology en zijn bedoeld voor de tandheelkundige professie. Deze bijdrage werd gepubliceerd 
in het Journal of Periodontology 1996; 67: 831-8 en is met toestemming van de uitgever inte-
graal overgenomen. 

AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY. Systemische antibiotica bij de behandeling van 

parodontitis. Ned Tijdschr Tandheelkd 1997; 104: 291-7. 

1 Inleiding 

De bacteriële oorzaak van infectieuze parodontale aandoenin-
gen is de basis voor het gebruik van antibiotica in de paro-
dontologie. Antibiotica en chemotherapeutica worden 
gebruikt 1. bij patiënten die onvoldoende reageren op de con-
ventionele, mechanische parodontale behandeling, 2. bij acute 
parodontale infecties, 3. als profylaxe bij medisch gecompro-
mitteerde patiënten en 4. als aanvulling op chirurgische en 
niet-chirurgische parodontale behandeling. Een recent ver-
schenen overzichtsartikel gaat in op antibioticumtherapie bij 
medische infecties.' Deze 'position paper' bespreekt het 
gebruik van antibiotica bij de behandeling van parodontitis. 

Het uitgangspunt van antimicrobiële parodontale thera-
pieën is gebaseerd op de pathogene microflora, de patiënt en 
het geneesmiddel. Deze drie zullen afzonderlijk worden 
besproken. 

1.1 De paropathogene bacteriën 

Het gericht gebruik van antibiotica bij de behandeling van 
parodontale infecties veronderstelt dat de pathogene micro-
organismen bekend zijn. Meer dan 500 bacteriële species zijn 
geïsoleerd uit parodontale pockets.' Hiervan is slechts een 
beperkt aantal soorten geassocieerd met parodontitis (tab. I).' 
De meeste parodontale bacteriën zijn commensalen van de 

mondholte, in bepaalde situaties kunnen ook parodontale 
superinfecties door enterobacteriën, Pseudomonas species, 
stafylokokken en gisten optreden. Meestal worden combina-
ties van pathogenen aangetroffen in parodontale pockets. De 
pocketbacteriën bestaan in meerderheid uit Gram-negatieve, 
strikt anaërobe staven; Gram-positieve bacteriën echter, zoals 
peptostreptokokken en Eubacterium sp., komen ook voor. De 
meeste paropathogene bacteriën verschillen in de gevoelig-
heid voor de diverse antibiotica zodat een eenvoudige antimi-
crobiële therapie niet bestaat.' 

1.2 Patiënten 

De belangrijkste patiëntengroep die in aanmerking komt voor 
een systemische antibioticumtherapie vormen patiënten die, 
ondanks een goed uitgevoerde parodontale behandeling en 
adequate mondhygiëne, verdere progressie van parodontale 
afbraak vertonen. Deze zgn. 'refractaire parodontitis' is vaak 
geassocieerd met persistente, subgingivale paropathogene 
bacteriën. Ook speelt wellicht een verminderde gastheeraf-
weer een rol bij refractaire parodontitis.' Bij patiënten met 
gelokaliseerde juveniele parodontitis (UP) en andere vormen 
van 'early-onset' parodontitis,' of bij patiënten met systemi-
sche aandoeningen die de gevoeligheid voor parodontitis ver-
hogen,' kunnen systemische antibiotica nodig zijn. Bij acute 
parodontale infecties (parodontaal abces, acute necrotiseren- 

Tabel I. Associatie tussen parodontale bacteriën en progressieve parodontitis (naar Haffajee en Socransky 1994). 

Zeer sterk 

Actinobacillus actinomycetemcomitans Bacteroides forsythus Streptococcus intermedius Selenomonas sp. 
Porphyromonas gingivalis Prevotella intermedia Prevotella nigrescens Enterobacteriën 

ANUG-spirocheten Eubacterium nodatum Peptostreptococcus micros Pseudomonas sp. 
Treponema denticola Fusobacterium nucleatum Staphylococcus sp. 

Campylobacter rectus 

Eikenella corrodens 

A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis en B. forsythus zijn op de WWP 1996 erkend als de meest belangrijke paropathogene bacteriën. Tevens 
werd geconcludeerd dat er voldoende gegevens over de rol van deze bacteriën bij parodontitis bekend zijn om ze als pathogenen te kenmerken. 
(red., vertalers) 
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Onderzoek Aantal 

patiënten/ 

Ziekte 

Antibioticum/ 

Dosis 

Behandeling Controle 

Behande-

ling 

Vervolg 

(mnd 

TET reduceerde PD, MO, en creviculaire 
leukocyten DB-onderzoek 
DOX of MET+Sc verbeterde ten 
minste 18 mnd klinische en 
microbiologische parameters 
TET+Sc reduceerde PD, AL, BOP, MO en 
creviculaire leukocyten 
TET reduceerde Aa en Cr, geen veran-
dering in Pg en Pi, reductie in AL 
reductie van PD voor tenminste 24 mnd 
43% reductie voor het risico op verdere 
progressie mt DOX vs P; 45% van 
DOX-patiënten ontwikkelde abcessen 
binnen 7 mnd. DOX verminderde Pg, Pi 
Fuso en spiro, maar niet Aa. DB-
onderzoek 
TET verbeterde PD en AL, grotere 
reductie in Aa, Pg, Pi en Cr met TET 
dan in controles 

MET+ Sc verminderde PD, AL, BOP, 
spiro, Pg en Fuso voor ten minste 9 mnd 
ORN verminderde PD, AL, BOP, spiro, 
Pg en Fuso voor ten minste 9 mnd 

AMOX/CLA verminderde AL, PD en 14% 
tot 7% na 9 mnd. Eén patiënt had 10% 
actieve po met verder AL na 9 en 12 mnd 
geen verschil in %po met 14 AL in beide 
groepen. Hoger % po met hechtings-
winst in antibioticum-ptn dan P-ptn; 
progressie in beide groepen na 
12-15 mnd 
AMOX/CLA verbeterde PD en AL beter 
dan P of ibuprofen. Grotere reductie in 
Aa, Pg, Pi en Cr met AMOX/CLA dan in 
controles 

CLIN+Sc verbeterde klinische parameters, 
reduceerde MO en reduceerde jaarlijkse 
toename van pockets van 1 tot 0,5% 
CLIN verbeterde klinische parameters, 
reduceerde jaarlijkse toename in 
actieve PO van 8 tot 0,5% PO/ptn. 
Pg/Pi/Pm gereduceerd of afwezig 
voor 12 mnd 

ROD+Sc reduceerde AL and spiro 
meer dan alleen Sc. DB-onderzoek 

elimineerde Aa in alle ptn, 
verbeterde PD en BI. 
elimineerde Aa in alle ptn, 
verbeterde klinische parameters 
elimineerde Aa in 97% en Pg in 88% 
van de ptn; 
verbeterde de klinische status; 
verder AL in 6 ptn 
elimineerde Aa, verbetering 
van de klinische status 
elimineerde Aa in 47/48 en Pg in 
16/18 ptn. Geen verdere AL 
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Tabel IL Klinische onderzoeken van systemische antibioticumtherapieën in adulte-parodontitispatiënten 

met recente ontstekingsverschijnselen voor de antibioticumtherapie. 

Tetracylinen 
Rams & Keyes21  21 RAP TET 250 mg QID, 14 d P 11 

Lundstriim et a122  9 RAP DOX 100 mg/d 14 d of Sc 18 
MET 200 mg TID 7 d 

Rams et al.23  10 RAP TET 250 mg QID, 14 d Sc 61-72 

Haffajee et al.2a 33 RAP TET 250 mg QID, 21 d S 6 

Papil en Lewis" 16 RAP TET 250 mg QID, 6 d Sc 6-24 
Kulkarni et al.26  27 RAP DOX 200 mg LD Sc P 7 

DOX 100 mg/d, 21 d 

Haffajee et al.2J 40 RAP TET 250 mg QID, 30 d Sc+S P 10 

Metronidazol 
Gusberti et al.28  5 RAP 250 mg TID 10 d Sc 9 

Mombelli et al29  10 RAP ORN 500 mg BID 10 d Sc 11 

Penicilline 
Magnusson et al.30  10 RAP AMOX/CLA 250 mg, 

TID, 14 d 
Sc 12 

Magnusson et al." 21 RAP AMOX/CLA 250 mg Sc P 24 
TID,14 d of CLIN 
QID, 10 d 

Haffajee et al.2' 40 RAP AMOX/CLA 250 mg Sc+S P 10 
TID, 30 d 

Clindamycin 
Gordon et al32  13 RAP CLIN 150 mg QID, 7d Sc 12 
Gordon et al33  

Walker en Gordon" 24 RAP CLIN 150 MG QID, 7D Sc 24 

Combinatietherapie 
Chin Quee et al33  50 AP ROD 3 tabs (1 tab MET Sc Sc,P 6 

24 mg + SPIRA 
750,000 IU BID, 14d 

Van Winkelhoff 
et al3fi 

11 	LJP 
11 RPP 

MET 250 mg TID+ 
AMOX 375 mg TID, 7 d 

Sc 9-11 

Goené et al31  4 RAP MET 250 mg TID + Sc,S 2— 9 
AMOX 375 mg TID, 7d 

Van Winkelhoff 
et al38  

28 LIP 
50 AP 

MET 250 mg TID + 
AMOX 375 mg TID, 7d 

Sc 3— 9 

40 RAP 

Pavicic et al18  3 RAP MET 500 mg BID + Sc 3 
CEF 200 mg BID, 7d 

Pavicic et al39  48 AP MET 250 mg TID + Sc 36 
AMOX 375 mg TID, 7d 
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Verklaring van de afkortingen in tabel II en tabel Ill. 

Aa, Actinobacillus actinomycetemcomitans; 
AL, aanhechtingsverlies; 
AMOX, amoxicilline; 
AMOX/Cla; amoxicilline/clavulaanzuur; 
AP, adulte parodontitis; 
BI, bloedingsindex; 
BID, tweemaal daags; 
BOP, bloeding na sonderen; 
CEF, cefixim; 
CLIN, clindamycin; 
Cr, Campylobacter rectus; 
d, dagen; 
DB, dubbelblind; 

DOX, doxycycline; 
Fuso, Fusobacterium nucleatum; 
LD, aanvangsdosis; 
UP, lokale juvenile parodontitis; 
MET, metronidazol; 
MO, mobiele organismen; 
ORN, ornidazol; 
P, placebo; 
PEN, penicilline; 
PD, pocketdiepte; 
Pg, Porphyromonas gingivalis; 
Pi, Prevotella intermedia; 
PO, pocket; 

ptn, patiënten; 
QID, viermaal daags; 
RAP, refractaire adulte parodontitis; 
ROD, Rodogyl; 
RPP, snelle progressieve parodontitis; 
S, parodontale chirurgie; 
Sc, scaling en rootplaning; 
SPIRA, spiramycine; 
Spiro, spirocheten; 
TET, tetracycline; 
TID, driemaal daags. 

Tabel Ill. Klinische onderzoeken van systemische antibioticumtherapieën bij patiënten met UP. 

nderzoek Aantal 	Antibioticum/ 
Patiënten Dosis 

Behandeling Controle Vervolg 	Resultaten 
(mnd) 

Lindhe"° 16 TET 250 mg QID, 14 d S 24 in 25% van de ptn recidieven in 
24 mnd 

Slots en Rosling" 6 TET 250 mg QID, 14 d Sc - 9 TET recudeerde AL en onderdrukte 
Aa beter dan Sc 

Kornman en 
Robertsen" 

8 TET 250 mg QID, 28 d Sc, S 2 TET+Sc beter dan alleen Sc in 
pockets met Aa. TET+S beter dan 
TET+Sc en Sc in pockets met 
Aa+Pg/Pi 

Kunhira et al"3  16 TET 250 mg QID, 28 d S S,P 9 geen voordeel van toegevoegde 
PEN. DB-onderzoek 

Mandell et al"° 4 DOX 100 mg BID LD, 100 
mg/d, 14 d 

S 10 DOX+S reduceerde Aa beter dan 
DOX alleen 

Mandell en 
Socransky'5  

8 DOX 100 mg BID LD, 100 
mg/d, 14 d 

S 12 DOX+S onderdrukte Aa en 
stopte AL 12 mnd in 6/8 ptn 

Novak et ala' 4 TET 250 mg QID, 21-42 d 3 TET alleen verbeterde klinische 
en radiografische parameters 

Asikainen et al' 16 DOX 200 mg LD, dan 100 mg 
dagelijks, 13 d 

Sc P 2 geen klinische en microbiologische 
voordelen van DOX. DB-onderzoek 

Saxén et al4e 14 DOX 200 mg LD, dan 100 mg 
dagelijks, 13 d 

Sc P 20 DOX reduc. Aa beter dan P 
DB-onderzoek 

Novak et al09  4 TET 250 mg QID 42 d - 2-48 TET zonder Sc reduceerde PD 
AL en BOP ten minste 4 jaar 

Saxén en Asikainen50  27 MET 200 mg TID 10 d of Sc Sc 18 beste klinische resultaten MET-i-Sc. 
TET 250 mg QID 12 d Aa geëlimineerd in 100% MET, 44% 

of TET en 67% van de Sc-ptn 
Christersson en 
Zambon51  

6 TET 250 mg QID tot 1 week 
nadat Aa onder de detectie-
grens was of max. 8wkn 

Sc 24 Verbetering van de klinische 
parameters, 4/6 ptn Aa 
positief na 12 mnd 

Am Acad Periodontol: Systemische antibiotica 

de en ulcererende gingivitis/parodontitis) kunnen antibiotica 
effectief zijn.' Patiënten met gingivitis of niet-progressieve 
adulte parodontitis reageren gewoonlijk goed op mechanische 
behandeling, en antibiotica in deze patiënten voegen weinig of 
niets toe aan de conventionele behandeling.' 

1.3 Het geneesmiddel 

De effectiviteit van een antibioticumtherapie wordt bepaald 
door het antimicrobiële spectrum, de farmacokinetische 
eigenschappen van het middel en lokale factoren, zoals 1. bin-
ding aan weefsels, 2. bescherming van de pathoge(e)n(en) 
door binding, consumptie of afbraak van het geneesmiddel 
door begeleidende bacteriën, 3. biofilm-eigenschappen van 
plaque, 4. totale hoeveelheid bacteriën in relatie tot de maxi-
male antibioticumconcentratie, 5. kwaliteit van de gastheeraf-
weer, en 6. aanwezigheid van paropathogenen in gingivaweef-
sel, wortelkanaaltjes en plaatsen buiten de pocket.101  

Hoewel lokaal geappliceerde antibiotica effectief kunnen zijn, 
heeft een systemische antibioticumtherapie diverse voordelen. 

Ned Tijdschr Tandheelkd 104 (1997) augustus 

Systemische antibiotica kunnen bacteriën in furcatiegebieden, 
in de diepste delen van de pockets, en bacteriën die in de gingiva 
binnengedrongen zijn, beter bereiken dan lokaal geappliceerde 
antibiotica. Tevens hebben systemische antibiotica een groter 
effect op pathogenen die zich op de orale mucosa bevinden.12-" 
De mogelijkheid om parodontale pathogenen te onderdrukken 
of te elimineren uit de gehele mond kan het risico op rekoloni-
satie van de pockets en dus op recidief belangrijk verminderen. 

Nadelen die verbonden zijn aan een systemische antibioti-
cumtherapie zijn: beperkte concentratie van het geneesmiddel 
in de creviculaire vloeistof,15  bijwerkingen," selectie van resis-
tente micro-organismen en (het gebrek aan) therapietrouw 
van de patiënt.4  " 

Antibioticumcombinaties kunnen bruikbaar zijn omdat bij 
parodontitis meestal een combinatie van pathogenen wordt 
aangetroffen die elk een verschillend antimicrobiële gevoelig-
heidspatroon kunnen hebben. Mogelijke antibioticumcombi-
naties moeten in vitro synergistisch of additief werken. Een 
voorbeeld is metronidazol en amoxicilline, een combinatie die 
synergistisch werkt tegen Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans." Combinaties van bacteriostatische (tetracyclinen) en 
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Tabel IV. Gebruikte antibioticumtherapieën bij behandeling 

van parodontitis." 

Antibioticum 

Tetracycline-HCI 
Metronidazol 
Ciprofloxacin 
Metronidazol+amoxicilline 
Metronidazol+ciprofloxacin 

Dosis voor volwassenen 

500 mg, 3 dd, 21 dagen 
500 mg, 3 dd, 8 dagen 
500 mg, 2 dd, 8 dagen 
250 mg, 3 dd, beide middelen 8 dagen 
500 mg, 2 dd, beide middelen 8 dagen 
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bactericide (penicillinen) antibiotica werken antagonistisch 
en moeten dus niet worden gebruikt.19  

2 Klinisch onderzoek 

Goed klinisch onderzoek is noodzakelijk om de werking van 
antibioticumtherapieën vast te stellen.20  Veel antibioticumon-
derzoek is moeilijk te interpreteren doordat 1. er geen opti-
maal protocol is gebruikt (gerandomiseerd, dubbelblind, 
placebo-gecontroleerd), 2. er niet geselecteerd is op microbio-
logische plaquesamenstelling, 3. de patiëntengroepen vaak 
niet onderling vergelijkbaar zijn, 4. progressieve parodontitis 
geen inclusiecriterium is, 5. verschillende antibioticaregimes 
worden gebruikt en 6. onvoldoende mondhygiëneniveau is 
gewaarborgd. Omdat actieve parodontale afbraak vaak niet als 
inclusiecriterium is gebruikt, is de effectiviteit van de onder-
zochte antibioticumtherapie bij de behandeling van progres-
sieve parodontitis wellicht vaak onderschat. 

De werking van systemische antibioticumtherapieën is 
meestal onderzocht in combinatie met mechanische parodon-
tale behandeling. Deze werkwijze is in overeenstemming met 
'good medical practice' omdat reductie van de totale hoeveel-
heid bacteriën voor therapie een voorwaarde is bij antibioti-
cumgebruik. De klinische en microbiële effectiviteit van 
genoemde combinatietherapie (mechanisch/antibiotica) wordt 
veelal onderzocht met een placebo-medicatie of geen medicatie 
als controle. Tabel II vermeldt een aantal onderzoeken waarin 
het effect van antimicrobiële therapie werd bepaald bij volwas-
sen patiënten met actieve parodontitis. De meeste onderzoeken 
die zijn verricht bij patiënten met progressieve parodontitis 
laten zien dat systemisch toegediende antibiotica naast de 
mechanische behandeling extra klinische voordelen kunnen 
geven, vooral bij patiënten met refractaire parodontitis. 

De gegevens in tabel III laten zien dat systemische antibio-
tica bij de behandeling van lokale juveniele parodontitis sub-
stantiële hulp bieden. Vaak ontbreken echter de juiste contro-
legroepen in dergelijk onderzoek ('open study design'), wat 
veelal wordt veroorzaakt door het beperkte aantal patiënten 
die in het onderzoek kunnen worden betrokken. Het onder-
drukken van A. actinomycetemcomitans is een belangrijk doel 
van de behandeling van lokale juviele parodontitis;" andere 
pathogene bacteriën die in verband worden gebracht met deze 
ziekte, moeten eveneens worden gereduceerd. 

3 Praktische aspecten 

3.1 Patiëntenselectie 

Systemische antibioticumtherapieën worden gewoonlijk 
gebruikt bij de behandeling van patiënten die, ondanks con-
ventionele parodontale therapie, toch verdere progressie ver-
tonen. Bij patiënten van wie bekend is dat ze een groot risico 

lopen op progressie (bijv. early-onset parodontitis), kan een 
antibioticumtherapie al in de initiële fase van behandeling 
worden overwogen. 

3.2 Microbiologische analyse 

Microbiologisch onderzoek van de subgingivale bacteriën na 
de mechanische initiële parodontale therapie kan worden uit-
gevoerd om beslissingen over verdere behandeling, bijvoor-
beeld een systemische antibioticumtherapie, te ondersteunen. 
Door microbiologische evaluatie, drie maanden na een antibi-
oticumtherapie, kan worden vastgesteld of het beoogde doel 
(eliminatie of sterke onderdrukking van paropathogenen) is 
bereikt. Door gebruik te maken van microbiologisch kweekon-
derzoek bestaat de mogelijkheid voor gevoeligheidsbepalingen, 
zodat de optimale antibiotica kunnen worden gebruikt. 
Behandeling met ongeschikte antibiotica kan leiden tot toena-
me van paropathogenen en een geringe therapie-respons." 

3.3 Monsterafname 

Monsterafname voor microbiologisch onderzoek kan plaats-
vinden van pockets met recente parodontale afbraak of er kan 
gebruik worden gemaakt van een zogenaamd gepooled mon-
ster. Door de diepste, bloedende/pussende pocket in elk kwa-
drant te bemonsteren en te bundelen tot één monster, wordt 
een betrouwbare analyse gemaakt van de voorkomende paro-
pathogenen in een dentitie.54  Een geschikt transportmedium is 
nodig om het materiaal te versturen. 

3.4 Kweekmethode 

De anaërobe kweekmethode is de uitgebreidste manier om 
subgingivale plaquemonsters te analyseren. Hiermee kan een 
totaaltelling worden uitgevoerd en de relatieve bijdrage van de 
diverse pathogenen worden vastgesteld. Ook kunnen minder 
vaak voorkomende micro-organismen zoals enterobacteriën, 
stafylokokken en gisten worden aangetoond. Tevens zijn 
gevoeligheidsbepalingen mogelijk. Nadelen van de kweekme-
thoden zijn de lange analysetijd, de kosten, de transporttijd 
van het monster en het feit dat niet alle micro-organismen zijn 
te kweken. 

3.5 Andere technieken 

Alternatieve methoden voor het aantonen van parodontale 
bacteriën zijn moleculaire technieken, zoals soort-specifieke 
DNA-probes en de polymerase-kettingreactie (PCR).55  Voor 
deze technieken zijn geen levende bacteriën nodig en de 
gevoeligheid en de specificiteit kunnen erg goed zijn. Deze tes-
ten kunnen snel worden uitgevoerd, de kosten zijn relatief 
laag en er kunnen zelfs virulente varianten binnen een soort 
worden aangetoond. Grote nadelen zijn echter het ontbreken 
van de mogelijkheid voor antibioticum-gevoeligheidsbepalin-
gen en het ontbreken van kwantitatieve gegevens, iets wat juist 
bij commensale infecties zo belangrijk is. Vals-positieve en 
vals-negatieve uitkomsten zijn bij DNA-testen ook mogelijk. 
Voor het aantonen van bacteriën kan ook gebruik worden 
gemaakt van polyclonale en monoclonale antistoffen." De 
meeste serologische testen zijn gebaseerd op immunofluores-
centie. Hiervoor gelden dezelfde bezwaren als bij de molecu-
laire testen, er kan geen antibioticum-gevoeligheidstest mee 
worden uitgevoerd. 
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4 Antibioticumresistentie 

Er lijkt een toename te zijn in antibioticumresistentie bij paro-
pathogene bacteriën.' Bepalingen voor antibioticumgevoelig-
heid zijn belangrijk als bij de behandeling van refractaire 
parodontitis het gebruik van antibiotica wordt overwogen. De 
AAP 1995 Parameters of Care heeft de volgende richtlijn gege-
ven in geval van refractaire parodontitis: 
1. Afname van subgingivale monster voor microbiologisch 

onderzoek met, indien mogelijk, ook een gevoeligheidsbe-
paling. 

2. Selecteren en toepassen van een geschikte antibioticumthe-
rapie. 

3. Tegelijkertijd kan aanvullende conventionele parodontale 
therapie nodig zijn. 

4. Microbiologische evaluatie van de therapie op indicatie. 

In bepaalde klinische situaties lijkt een antibioticum-gevoelig-
heidsbepaling overbodig. Dit lijkt het geval in LJP met A. acti-
nomycetemcomitans waarvan de gevoeligheid voor tetracycline 
in vitro erg voorspelbaar is.16  Dit is ook het geval voor bijvoor-
beeld Porphyromonas gingivalis, die meestal gevoelig is voor 
een aantal geschikte antibiotica zoals metronidazol.16  

5 Selectie van antibiotica 

Er is beperkte informatie over de keuze voor een optimaal 
werkend antibioticum in refractaire parodontitis waarbij de 
samenstelling van de subgingivale plaque bekend is. De opti-
male doses voor antibiotica bij de behandeling van parodonti-
tis zijn niet bekend,'° meestal wordt gebruikgemaakt van dose-
ringen die empirisch zijn verkregen.Z° Tabel II en III kunnen 
behulpzaam zijn bij het voorschrijven van antibiotica. 
Antibioticumregimes die frequent worden gebruikt bij de 
behandeling van parodontitis, zijn vermeld in tabel IV.57  
Tetracyclinen kunnen worden gebruikt als A.actinomycetem-
comitans de voornaamste pathogeen is. Ingeval van een meng-
infectie met meerdere pathogenen echter is tetracycline vaak 
niet in staat om al de pathogenen te onderdrukken om 
progressie te tegen te gaan." 
Metronidazol kan progressie stoppen in refractaire patiënten 
met een P. gingivalis- en/of P. intermedia-infectie indien er 
niet te veel andere pathogenen bij de infectie zijn betrokken.58  
Clindamycine kan effectief zijn bij refractaire parodontitis, 
onder meer wanneer Peptostreptococcus sp., 13-hemolytische 
streptokokken en diverse Gram-negatieve anaërobe staven bij 
de infectie zijn betrokken.34  Dit antibioticum kan aanleiding 
geven tot een superinfectie met Clostridium difficile, wat pseu-
domembraneuze colitis tot gevolg heeft. Om deze reden moet 
er zeer terughoudend worden omgegaan met clindamycine, 
hoewel andere antibiotica deze darminfectie ook kunnen ver-
oorzaken. 
Amoxicilline-clavulaanzuur kan een alternatief zijn voor clin-
damycine30. Bij membraantechnieken (guided-tissue-regene-
ration) is amoxicilline-clavulaanzuur gebruikt voor de onder-
drukking van parodontale pathogenen waardoor een beter 
behandelingsresultaat werd verkregen.59  
Ciprofloxacin is werkzaam tegen enterobacteriën, pseudomo-
nas, stafylokokken en A. actinomycetemcomitans.fi0  Ciprofloxa-
cin kan worden gecombineerd met metronidazol of (3-lactam 
antibiotica voor de behandeling van anaërobe menginfecties.57  
Metronidazol plus amoxicilline. Deze combinatietherapie 
heeft een relatief voorspelbare werking op de eliminatie van A. 
actinomycetemcomitans en P. gingivalis in early-onset paro-
dontitis en in refractaire adulte parodontitis met A. actinomy-
cetemcomitans.1% 38 61 Ciprofloxacin kan een vervanging zijn 

Tabel V. Antibiotica-regimes bij acute parodontale abcessen.'° 

Amoxicilline: aanvangsdosis van 1,0 gram en vervolgens 500 mg, 3 
dd voor een periode van 3 dagen, waarna een evaluatie volgt om 
vast te stellen of verdere behandeling of verandering van het anti-
bioticum-regime noodzakelijk is. 

Bij allergie voor 13-lactam antibiotica: 

Azithromycine: aanvangsdosis 1,0 gram op dag 1, vervolgens 500 
mg eenmaal daags op dag 2 en dag 3; of 
Clindamycine: aanvangsdosis 600 mg, vervolgens 300 mg viermaal 
daags voor een periode van drie dagen 

voor amoxicilline bij overgevoeligheid voor (3-lactam antibio-
tica als de patiënt ten minste 18 jaar oud is. 

Antibioticumtherapie in combinatie met chirurgische inci-
sie en drainage kan nodig zijn in geval van een parodontaal 
abces dat gepaard gaat met koorts, algemene malaise en lymfa-
denopathie. In tabel V worden de antibiotica regimes vermeld 
die kunnen worden gebruikt bij acute parodontale abcessen. 

6 De plaats van antibiotica 

Antibiotica moeten worden gezien als een toevoeging aan de 
mechanische parodontale therapie. Voorafgaande aan een 
parodontale antibioticumtherapie gaan: goede klinische dia-
gnose, uitgebreide mechanische gebitsreiniging en microbio-
logische analyse op indicatie. Het volgende schema kan een 
praktische benadering zijn bij het toepassen van parodontale 
antibioticumtherapieën. 
1. Initiële parodontale behandeling: scalen en rootplanen, 

mondhygiëne-instructie en chirurgie, indien geïndiceerd. 
2. Indien er klinisch een noodzaak is voor vervolgbehandeling 

kunnen, op basis van een microbiologisch onderzoek, anti-
biotica worden voorgeschreven. Tevens dient de medische 
situatie van de patiënt en het gebruik van geneesmiddelen 
te worden betrokken bij het voorschrijven van parodontale 
antibioticumtherapieën. 

3. Indien de klinische situatie daarom vraagt, kan 1-3 maan-
den na een parodontale antibioticumtherapie een micro-
biologisch onderzoek worden gedaan om vast te stellen of 
bepaalde pathogenen zijn verdwenen en andere voldoende 
zijn onderdrukt. Tevens kan onderzocht worden of er spra-
ke is van een superinfectie door enterobacteriën, stafylo-
kokken of gisten. Hoge aantallen streptokokken, Actinomy-
ces en Veillonella sp. zijn geassocieerd met een parodontale 
stabiele situatie ' 

4. Na een succesvolle behandeling van de parodontale infectie 
zal de patiënt in de nazorgfase komen die mede gebaseerd 
is op individuele parameters. Een goede supragingivale 
plaquecontrole in deze fase kan rekolonisatie van pathoge-
nen voorkomen.ó3  Recidiverende progressieve parodontitis 
vraagt om microbiologisch onderzoek en eventueel een 
ondersteunende antibioticumtherapie. 

7 Samenvatting 

Systemische parodontale antibioticumtherapieën zijn geba-
seerd op de veronderstelling dat specifieke bacteriën verant-
woordelijk zijn voor parodontitis en dat de antibioticaconcen-
traties in de patiënt voldoende hoog zijn om de pathogenen te 
doden of te remmen Het doel van systemische antibioticum-
therapieën is versterking van de conventionele mechanische 
parodontale behandeling en ondersteuning van de gastheeraf- 
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weer om de parodontale infectie te bestrijden door achterge-
bleven pathogenen te doden. Pathogenen kunnen ontsnappen 
aan de mechanische therapie doordat ze in gingiva en bin-
dweefsel invaderen, zich in tubili kunnen vestigen en door een 
verminderde afweer van de gastheer. Systemische antibioti-
cumtherapieën kunnen vooral effectief zijn in patiënten bij 
wie de mechanische conventionele parodontale behandeling 
tot onvoldoende klinisch resultaat heeft geleid. De medische 
situatie en medicijngebruik van de patiënt dienen te worden 
geëvalueerd voordat een parodontale antibioticumtherapie 
wordt overwogen. Een antibioticum-gevoeligheidsbepaling 
kan zinvol zijn. 

Monotherapieën kunnen effectief zijn in het onderdrukken 
van bepaalde pathogenen voor een bepaalde tijd, afhankelijk 
van het mondhygiëne-niveau van de patiënt en de kwaliteit 
van de gastheerafweer. Combinatietherapieën hebben een 
groter antimicrobieel spectrum en kunnen daarom effectief 
zijn in geval van een complexe parodontale menginfectie. 

De opkomende antibioticumresistentie van orale en niet-
orale bacteriën eist een terughoudend beleid ten aanzien van 
het gebruik van een systemische antibioticumtherapie. 
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Uit de historie 

Over het gebruik van penicilline in de tandheelkunde 
Naar aanleiding van de voordrachten van Dr. Dobbs in het kader van de 
Ivory Cross Expedition en een artikel in het Juni-nummer van het tijd-
schrift van de American Dental Association, werd door mij aan Dr. J. C. 
de Jong, hoofdapotheker van het Binnengasthuis te Amsterdam, gevraagd 
of het mogelijk zou zijn penicilline beschikbaar te stellen voor de behan-
deling van enkele daarvoor in aanmerking komende gevallen op de 
Gemeentelijke Polikliniek. 

Dr. de Jong was zoo welwillend ons penicilline voor dit doel ter 
beschikking te stellen en ons ook verder van advies te dienen. Vooral in 
verband met de instabiliteit van de penicilline-preparaten en de beperkte 
voorraad ervan in ons land, was het zaak de penicilline zoo economisch 
mogelijk te gebruiken en alleen dan, wanneer andere middelen faalden. 

We gebruikten de penicilline allereerst bij ernstige Plaut-Vincentsche 
gingivitis en bij die gingivitisgevallen die op geen andere therapie reageer-
den, dus min of meer chronisch waren geworden. 

De ernstige gevallen werden behandeld met een pasta bestaande uit 
100.000 eenheden penicilline gemengd met 1 gram magnesiumoxyde en 
voldoende steriele olijfolie om een pasta te verkrijgen. In de eerste zitting 
wordt na reiniging met waterstofperoxyde en goed naspuiten met water 
(Hp, vernietigt penicilline) de pasta geappliceerd. Hierna verdwijnt vrij-
wel dadelijk de pijnlijkheid en treedt een verbetering van alle symptomen 
in. In een tweede zitting wordt een begin gemaakt met tandsteenverwijde-
ring en na reiniging met waterstofperoxyde en water weer de pasta geap-
pliceerd. Een derde applicatie van pasta is wat betreft de symptomen 
meestal niet noodig, maar verdient aanbeveling ten einde een mogelijke 
herhaling te voorkomen. Een grondige tandreinliging is natuurlijk ver-
eischt. [...]. 

De chronische gevallen werden behandeld met penicilline kauwtablet-
ten, waarvan de samenstelling en bereiding hieronder volgt. Na eiken 
maaltijd (dus 3 x per dag) kauwde de patiënt gedurende twee uren op een 
tablet. Er werd altijd een serie van negen tabletten gemaakt en slechts in 
een enkel geval was het noodig dit nog eens te herhalen. De resultaten 
waren uitstekend, de tandvleeschbloeding hield geheel op, de hypertro-
phie ging terug en de gingiva bood weer een normaal aspect[...]. 

Wat betreft het vervaardigen van de pasta gingen wij op advies van Dr. 
de Jong als volgt te werk: Het gesteriliseerde magnesiumoxyde ontvingen  

wij in steriel afgesloten fleschjes, elk bevattende 1 gram magnesiumoxyde. 
Dit werd gemengd met de penicilline (1 flacon á 100.00 eenheden) en vol-
doende steriele olijfolie om een pasta te verkrijgen. De menging geschied-
de in een steriel mortier of op een steriele glasplaat. De pasta wordt op de 
Gemeentelijke Polikliniek in de ijskast bewaard. Volgens Stewart in het 
tijdschrift van de American Dental Association kan de pasta gedurende 14 
dagen bij kamertemperatuur worden bewaard, zonder dat er ontleding 
van de penicilline optreedt. [...]. 

De kauw-tabletten werden door Dr. de Jong als volgt bereid: [...]. 
Het is jammer dat, door de schaarschheid van de penicilline in ons 

land, het aantal gevallen, dat hiermee behandeld werd, slechts zeer klein 
was, zoodat onze ervaring een zeer beperkt aantal patiënten betreft. 
Gevallen van overgevoeligheid voor penicilline hebben wij nog niet 
gezien. 

Een gevaar van penicilline is dat bij het gebruik van te kleine doses de 
bacteriën wel tijdelijk minder virulent worden, maar tegelijkertijd een 
resistentie kweeken tegen penicilline, waardoor we meewerken tot het 
kweeken van penicilline-resistente bacteriën, zoodat eventueele reïnfectie 
kan optreden en tevens andere patiënten kunnen worden geïnfecteerd 
met deze penicilline-resistente bacteriën. 

Een bezwaar van de penicilline is dat deze, tengevolge van de onzui-
verheid van de tegenwoordige preparaten, altijd min of meer onstabiel is 
en in de ijskast bewaard moet worden om ontleding te voorkomen. Dit 
wordt echter steeds beter. Ook hopen wij dat de schaarsche voorraad 
ervan hier te lande, waardoor de toepassing zoozeer beperkt wordt, in de 
toekomst een verbetering zal ondergaan. 

Jul. Carvalho. 

Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 1947; 54: 99-100. 
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