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Effect van parodontale behandeling op
reumatoïde artritis en vice versa
De pathogenese van parodontitis en reumatoïde artritis vertoont
opmerkelijke overeenkomsten. Er bestaat een bepaalde mate van
co-existentie tussen beide ziekten: parodontitis kent een hogere
prevalentie bij patiënten met reumatoïde artritis en omgekeerd
heeft reumatoïde artritis een hogere prevalentie bij patiënten met
parodontitis. Op dit moment wordt een positieve invloed van parodontale behandeling op ziekteactiviteit van reumatoïde artritis of
van medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis op parodontitis nog onvoldoende ondersteund door klinisch onderzoek.
Mogelijk speelt parodontitis een rol bij onvoldoende therapierespons bij sommige patiënten met reumatoïde artritis.

Wat weten we
Reumatoïde artritis en parodontitis zijn beide chronische
destructieve inﬂammatoire aandoeningen met een
multifactoriële etiologie en ze delen risico-indicatoren als
leeftijd, roken en bepaalde genetische eigenschappen.

Wat is nieuw
Op dit moment wordt een positieve invloed van parodontale
behandeling op ziekteactiviteit van reumatoïde artritis of
van medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis
op parodontitis nog onvoldoende ondersteund door klinisch
onderzoek. Mogelijk speelt parodontitis een rol bij
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De behandeling van parodontitis bij patiënten die reumato-

Inleiding

ide artritis hebben, zou een positief effect kunnen hebben

Reumatoïde artritis is een chronische, systemische ontstekingsziekte waarbij een ontregelde immuunreactie en verlies van tolerantie tegen autoantigenen een rol speelt (afb.
1). Reumatoïde artritis wordt gekarakteriseerd door voortschrijdende schade aan synoviale gewrichten, maar kent
ook extra-articulaire manifestaties, zoals carditis, bronchiolitis en vasculitis (Scott et al, 2010). De etiologie van reumatoïde artritis is multifactorieel, de precieze oorzaak is
echter nog onbekend. Autoantistoffen, immuuncomplexvorming, T-cellen en een disbalans in pro- en anti-inﬂammatoire cytokinen zorgen voor initiatie en het in stand
houden van de ontsteking. Chronische ontsteking in het
synovium veroorzaakt uiteindelijk onomkeerbare schade
aan kraakbeen en onderliggend bot van gewrichten. Predilictieplaatsen zijn de pols en de kleine gewrichten van de
hand. De prevalentie van reumatoïde artritis wordt in
Noord-Europa geschat op 0,5-1,1% (Tobón et al, 2010).
Parodontitis is een veelvoorkomende ziekte die primair
een bacteriële oorzaak heeft. Onafhankelijk van etniciteit
ontwikkelt 10 tot 15% van de volwassenen parodontitis.
De ernst van de ontsteking varieert tussen personen en kan
niet alleen worden verklaard door een verschil in de kwaliteit en de kwantiteit van de subgingivale microﬂora. Dit
suggereert dat genetische vatbaarheid, verschillen in omgevingsfactoren en de daarmee samenhangende unieke
immuunreactie wezenlijk bijdragen aan de etiologie. Parodontitis manifesteert zich niet alleen op lokaal niveau,
maar heeft ook systemische effecten. Parodontitis wordt
verondersteld een risicofactor te zijn voor bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus en mogelijk
ook voor reumatoïde artritis (Seymour et al, 2007).
De weefselschade die ontstaat bij parodontitis is het

op de reumatoïde artritis vanwege de verlaging van de

gevolg van de immuunreactie op de bacteriële belasting in
het parodontale gebied. De subgingivale bioﬁlm is een
continue bron van vooral gram-negatieve bacteriën en bacteriële producten waaronder endotoxinen als lipopolysaccharide. De huidige gedachte is dat bacteriën en hun
producten, via het ulcererende pocketepitheel, direct toegang hebben tot de circulatie en zo systemische effecten
kunnen veroorzaken, zoals het aanzetten tot de productie
van cytokinen en acutefase-eiwitten. De oppervlakte van
het ulcererende pocketepitheel bij gegeneraliseerde parodontitis kan oplopen tot ongeveer 35 cm2. De totale ontstekingslast kan worden berekend met behulp van de
Periodontal Inﬂamed Surface Area index (PISA) (Nesse et
al, 2008).
Parodontitis kan worden beschouwd als een systeem
met onderlinge afhankelijkheid van gastheerfactoren en
bioﬁlm. Subgingivale reiniging, dus mechanische verstoring van de bioﬁlm, zal naast een vermindering van de bacteriële belasting ook een immuunreactie oproepen. Naast
klinische verbetering zal ook een nieuw evenwicht tussen
het immuunsysteem van de gastheer en de bacteriën ontstaan. Door parodontale behandeling ontstaat een afname
van acutefase-eiwitten, zoals C-reactieve proteïne, tumor
necrosis factor alpha (TNF␣), haptoglobline en de oplosbare vorm van het door het menselijk gen CD14 gecodeerde
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totale ontstekingslast. De behandeling van reumatoïde
artritis gericht op het neutraliseren van tumor necrosis
factor alpha (TNF␣) zou een genezende invloed op
parodontitis kunnen hebben.
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Afb. 1. a. Linkerhand van een patiënt met artritis van de proximale interfalangeale gewrichten van de middelvinger, de ringvinger en de pink met standsafwijkingen gekenmerkt door ﬂexie in de proximale interfalangeale gewrichten en hyperextensie in de distale interfalangeale gewrichten (Boutonnière
deformatie). Daarnaast ook tenosynovitis (ontsteking van het synovium) van de extensorpezen ter hoogte van de pols.
b. Rechterhand van dezelfde patiënt met artritis van de proximale interfalangeale gewrichten van alle vingers, en het metacarpofalangeale gewricht van de
middelvinger en de ringvinger met standsafwijkingen. Daarnaast ook tenosynovitis van de extensorpezen ter hoogte van de pols.

proteïne (genoemd soluable CD14 ofwel sCD14), en neemt
ook de erytrocytbezinkingssnelheid af (Hayashi et al,
1999; Agarwal et al, 2009; Buhlin et al, 2009; Correa et al,
2010). Ook vermindert een parodontale behandeling het
totaal aantal leukocyten, in het bijzonder de meerkernige
neutroﬁelen (Montebugnoli et al, 2005).
In dit artikel worden de overeenkomsten in vóórkomen
en pathogenese van parodontitis en reumatoïde artritis besproken. Tevens wordt ingegaan op het effect dat behandeling van de ene aandoening heeft op de ziekteactiviteit of
de progressie van de andere aandoening.

De pathogenese van reumatoïde artritis en parodontitis
vertoont opmerkelijke overeenkomsten. Beide zijn chronische destructieve inﬂammatoire aandoeningen met een
multifactoriële etiologie. Reumatoïde artritis en parodontitis delen risico-indicatoren, zoals leeftijd, roken en bepaalde genetische eigenschappen (De Pablo et al, 2009). Beide
aandoeningen kennen perioden van opvlammingen en
remissie. In beide aandoeningen zijn hyperreactieve meerkernige neutroﬁelen geïdentiﬁceerd, die zorgen voor een
versterkte immuunreactie in de effectorfase (Culshaw et al,
2011). Het vrijkomen van matrixmetalloproteasen uit ontstekingscellen en de verhoogde productie van proinﬂam-

matoire cytokinen, zoals interleukinen en TNF␣, leiden bij
beide aandoeningen tot een chronische ontsteking die
resulteert in destructie van bindweefsel, bot en kraakbeen
(Okamoto et al, 2008; Silva et al, 2008).
Er bestaat een bepaalde mate van co-existentie tussen reumatoïde artritis en parodontitis. Door de variabiliteit in classiﬁcatie van zowel reumatoïde artritis als van
parodontitis zijn de verschillende epidemiologische onderzoeken lastig met elkaar te vergelijken. Mercado et al
(2000) analyseerden het vóórkomen van reumatoïde artritis en parodontitis in meer dan 1.400 personen die een
universiteitskliniek bezochten voor een tandheelkundige
behandeling. Informatie werd verkregen uit gezondheidsvragenlijsten en tandheelkundige gegevens. Aanwezigheid
van reumatoïde artritis werd gedeﬁnieerd als het aangeven
van het hebben van reumatoïde artritis op de gezondsheidsvragenlijst in combinatie met gebruik van medicamenten voor reumatoïde artritis. Deze medicatie betrof
een scala aan medicamenten die het ziekteverloop beïnvloeden, zoals prostaglandinesynthetaseremmers (ook wel
genoemd non-steroidal anti-inﬂammatory drugs of kortweg NSAIDs) en de foliumzuurantagonist methotrexaat.
Van deze 1.400 personen werden 809 personen verwezen
voor parodontale behandeling. Van deze 809 personen
bleken 360 personen te lijden aan matige tot ernstige parodontitis, gemeten volgens de gemodiﬁceerde index van
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Hugoson en Jordan (1982). De prevalentie van reumatoïde
artritis in deze parodontitisgroep was 3,95%. De prevalentie van reumatoïde artritis in de groep zonder parodontitis
was statistisch signiﬁciant lager (0,66%, p < 0,05). In een
vervolgonderzoek met 65 patiënten met reumatoïde artritis bij wie de ziekte was vastgesteld volgens de criteria van
de American College of Rheumatology (Arnett et al, 1988),
rapporteerden dezelfde auteurs dat het percentage diepe
parodontale pockets en het aantal ontbrekende gebitselementen signiﬁcant hoger was in de groep patiënten met
reumatoïde artritis dan in de controlegroep die uit evenveel
personen (overeenkomend in leeftijd en geslacht) zonder
reumatoïde artritis bestond (Mercado et al, 2001). Voorts
bleken maten voor de ernst van reumatoïde artritis, zoals
het aantal gezwollen gewrichten, de score op de Health Assessment Questionnaire waarmee het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven wordt gemeten, de hoeveelheid
C-reactieve proteïne en de erytrocytbezinkingssnelheid
positief te zijn geassocieerd met de mate van verlies van
parodontaal bot. Deze resultaten stemmen overeen met de
uitkomsten van een gecontroleerd onderzoek waarin een
odds ratio van 8,0 werd gevonden voor parodontitis bij patiënten met reumatoïde artritis (n = 57). Dit betekent dat
de kans dat een patiënt met reumatoïde artritis ook parodontitis heeft 8 maal zo groot is ten opzichte van gezonde
mensen. Ook na correctie voor de plaque-index als maat
voor het niveau van mondhygiëne, bleef de odds ratio hoog
(6,0) (Pischon et al, 2008). Het niveau van mondhygiëne
kan deze associatie dus slechts gedeeltelijk verklaren. Ook
in een bevolkingsonderzoek in de Verenigde Staten naar de
gezondheidsstatus van 4.461 60-plussers, die zowel musculoskelettaal als oraal werden onderzocht, vond men frequenter parodontitis bij patiënten met reumatoïde artritis
(De Pablo et al, 2008). Na correctie voor leeftijd, geslacht,
etniciteit en roken bedroeg de odds ratio 4,1. Het niveau
van mondhygiëne werd in dit onderzoek niet beoordeeld.
In een recent onderzoek naar het voorkomen van autoimmuunziekten onder parodontitispatiënten die een verwijspraktijk voor parodontologie (n = 688) of een algemene
mondzorgpraktijk (n = 588) bezochten, bleek in beide
praktijken de prevalentie van reumatoïde artritis bij parodontitispatiënten (3% respectievelijk 2,8%) signiﬁcant
hoger dan bij mensen zonder parodontitis (0,3%). Deze
uitkomst kon niet worden verklaard door verstorende variabelen als leeftijd, geslacht en roken (Nesse et al, 2010).

gepredisponeerd zijn voor reumatoïde artritis aan gecitrullineerde eiwitten, zou kunnen leiden tot auto-immuunreacties die verantwoordelijk zijn voor de initiatie van
reumatoïde artritis en het in stand houden van reumatoïde
artritis door een kruisreactie met gecitrullineerde eiwitten
in gewrichten (Rosenstein et al, 2004).
Een andere mogelijke verklaring voor een relatie tussen
parodontitis en reumatoïde artritis is dat patiënten met
reumatoïde artritis in een verhoogde inﬂammatoire conditie verkeren en dat parodontitis bij deze patiënten daarom
meer uitgesproken is. Omgekeerd zouden de anti-inﬂammatoire medicamenten die worden gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis ook de mate van parodontitis
kunnen beïnvloeden. Onderzoeken uit de jaren ’80 van de
vorige eeuw lieten zien dat NSAIDs een remmende invloed
hebben op het ontwikkelen en de progressie van parodontale aandoeningen. De bijwerkingen van dit type medicatie
maakten echter dat er geen indicatie voor deze behandeling was bij parodontale aandoeningen (Van Dyke, 2008).
Een andere behandeling van reumatoïde artritis is gericht
op het neutraliseren van TNF␣. TNF␣ wordt vooral door
macrofagen geproduceerd en is bij reumatoïde artritis aanwezig in het serum en in het ontstoken weefsel. De hoeveelheid TNF␣ correleert met de ziekteactiviteit en de
schade aan het synoviale gewricht (Bradley, 2008). Het
blokkeren van TNF␣ door toediening van oplosbare TNF␣receptor (etanercept) of het neutraliserende antilichaam
(inﬂiximab, adalimumab) vermindert de rekrutering van
ontstekingscellen, de vorming van osteoclasten en het verlies van bot (Feldmann en Maini, 2003). Op deze wijze zou
theoretisch wellicht ook een vermindering van parodontale
ontsteking kunnen worden bereikt. Aan de bij reumatoïde
artritis veelgebruikte foliumzuurantagonist methotrexaat
is ook een remmend effect op de TNF␣-productie toegeschreven (To et al, 2011). Anti-TNF␣-behandeling resulteerde in een dierexperimenteel onderzoek in een
verminderde antibacteriële immuunreactie (Moore et al,
2003). Het effect van anti-TNF␣-behandeling op bacteriën
in het synoviale weefsel is nog niet bekend (Meyer et al,
2011).
De overeenkomsten in risicofactoren en pathogenese
en de co-existentie van beide aandoeningen geven aanleiding tot verder onderzoek naar de relatie tussen parodontitis en reumatoïde artritis. Tot nu toe zijn vooral aannames
gedaan op basis van associatieonderzoeken. Indien er
daadwerkelijk een relatie bestaat, zou behandeling van parodontitis van invloed zijn op de reumatoïde artritis en vice
versa. Deze hypothesen, waarvoor in de literatuur enige
onderbouwing is, dienen nader te worden onderzocht.

Mogelijke interacties tussen parodontitis en reumatoïde artritis
Een van de verklaringen voor het ontwikkelen van een auto-immuunziekte is dat bij een genetisch vatbare persoon
een infectieuze component een immuunreactie kan uitlokken tegen veranderde auto-antigenen (Shoenfeld et al,
2002). Porphyromonas gingivalis, het micro-organisme dat
een hoofdrol speelt in parodontitis, bezit het unële enzym
peptidyl arginine deiminase(PAD) dat het aminozuur arginine van eiwitten in de parodontale laesie omzet in citrulline. Blootstelling van parodontitispatiënten die genetisch
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Tot nu toe zijn 2 gecontroleerde onderzoeken verschenen
waarin het effect van niet-chirurgische parodontale behandeling op het ziekteverloop van reumatoïde artritis is
bestudeerd (Al-Katma et al, 2007; Ortiz et al, 2009). Beide
onderzoeken hadden een overeenkomstige opzet en een
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Intermezzo 1
De DAS28 geeft met een cijfer op een schaal van 0 tot 10
de ziekteactiviteit van reumatoïde artritis weer. Om de
DAS28-score te berekenen, is informatie nodig over het
aantal gezwollen en pijnlijke gewrichten, de erytrocytbezinkingssnelheid en het algemene welzijn van de patiënt
of de globale ziekteactiviteit op een visueel analoge schaal
(VAS). Men beschouwt reumatoïde artritis actief als de
DAS28-score hoger is dan 3,2 en in remissie indien de
DAS28-score kleiner is dan 2,6.

goed omschreven behandel- en controlegroep. Systemische antibiotica maakten geen deel uit van de parodontale
behandeling. In het onderzoek van Al-Katma et al was
meer dan 80% van de deelnemers van Afro-Amerikaanse
afkomst, in het artikel van Ortiz et al is de etniciteit niet
vermeld. Als klinische maat voor reumatoïde artritis werd
de Disease Activity Score 28 joint count (DAS28) gebruikt
(Intermezzo 1). De onderzoekers hanteerden dezelfde inclusiecriteria, namelijk ouder dan 30 jaar, meer dan 20
gebitselementen, actieve reumatoïde artritis vastgesteld
volgens de criteria van het American College of Rheumatology en gegeneraliseerde milde tot matige of gegeneraliseerde ernstige parodontitis. De ziekteduur van
reumatoïde artritis werd niet genoemd. Roken was een
exclusiecriterium. De controlegroep bestond uit patiënten
met reumatoïde artritis en parodontitis die geen parodontale behandeling ondergingen. De reumapatiënten in deze
onderzoeken zetten hun medicatie voort. In het artikel van
Ortiz et al worden alleen de resultaten weergegeven van de
patiënten die geen anti-TNF␣ gebruikten. Een deel van de
patiënten uit dit onderzoek werd namelijk met anti-TNF␣
en parodontaal behandeld, waardoor het effect van beide
behandelingen op de ziekteactiviteit van reumatoïde artritis moeilijk is te scheiden. Na 6 (Ortiz et al) en 8 weken
(Al-Katma et al) werden de effecten van de parodontale
behandeling geëvalueerd.
De resultaten van beide onderzoeken zijn in tabel 1
samengevat. In beide onderzoeken liet de behandelgroep
niet alleen een signiﬁcante reductie zien in de parodontale
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parameters, maar vertoonde ook de DAS28-score een
signiﬁcante reductie. De erytrocytbezinkingssnelheid, die
na parodontale behandeling in beide onderzoeken statistisch signiﬁcant verminderde, leverde een grote bijdrage
aan de reductie van de DAS28. In het onderzoek van Ortiz
et al verminderde echter ook het aantal pijnlijke gewrichten en de subjectieve ziekteactiviteit statistisch signiﬁcant,
en was de reductie van de DAS28-score niet alleen door
afname van de erytrocytbezinkingssnelheid te verklaren.
De afzonderlijke parameters voor reumatoïde artritis
lieten bij Al Katma et al (2007) in meer dan 53% van de
behandelde patiënten een trend tot verbetering zien. In de
controlegroep was er geen verandering of verslechterden
bij meer dan 75% van de patiënten deze parameters
gedurende de onderzoeksperiode. Ook in de controlegroep
van Ortiz et al werd geen verbetering in de parameters die
de ziekte-activiteit van reumatoïde artritis karakteriseren
gezien.
De invloed van behandeling van reumatoïde artritis op
parodontitis

In 2 cross-sectionele observationele onderzoeken werd
gekeken naar de invloed van behandeling met anti-TNF␣
op parodontale parameters bij patiënten met actieve reumatoïde artritis, vastgesteld volgens de criteria van het
American College of Rheumatology (Pers et al, 2008;
Mayer et al, 2009). De duur van de behandeling met antiTNF␣ werd alleen in het onderzoek van Pers et al genoemd
(gemiddeld 34 ± 9 maanden). Dit onderzoek zag alleen een
statistisch signiﬁcant hogere gingivitis-index bij patiënten
die met anti-TNF␣ waren behandeld (n = 20, p < 0,05) ten
opzichte van de patiënten met reumatoïde artritis die deze
behandeling niet hadden ondergaan (n = 20). Mayer et al
zagen juist een statistisch signiﬁcant lagere gingivitisindex, minder bloeding na sonderen en minder aanhechtingsverlies bij patiënten die met anti-TNF␣ waren
behandeld (n = 10), ten opzichte van de groep patiënten
met reumatoïde artritis zonder deze behandeling (n = 10, p
< 0,05). Mede doordat Mayer et al een positieve correlatie
zagen tussen de hoeveelheid TNF␣ in de gingivocreviculaire vloeistof en het aanhechtingsverlies (r = 0,4), en een

Onderzoek

Parodontitis

Evaluatie

Al Katma et al, 2007

matig

8 weken

Parodontale behandeling (n = 17)

DAS28

VAS

BSE

+**

-

+**

versus geen parodontale behandeling (n = 12)
Ortiz et al, 2009

ernstig

6 weken

Parodontale behandeling (n = 10)

+*

+*

+*

Geen parodontale behandeling (n = 10)

-

-

-

DAS28 = score voor objectieve ziekteactiviteit van reumatoïde artritis
VAS = visueel analoge schaal voor subjectieve ziekteactiviteit van reumatoïde artritis
BSE = erytrocytbezinkingssnelheid
*signiﬁcante reductie (p < 0,01) ten opzichte van vóór de parodontale behandeling
** signiﬁcante reductie (p < 0,05) ten opzichte van de controlegroep
Tabel 1. Effect van parodontale behandeling op parameters van ziekte-activiteit bij patiënten met reumatoïde artritis en parodontitis.
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statistisch signiﬁcante vermindering van TNF␣ in de gingivocreviculaire vloeistof van patiënten die met anti-TNF␣
werden behandeld, ondersteunden zij dus de hypothese
dat TNF␣-blokkade een positief effect kan hebben op parodontitis. Ook Ortiz et al ondersteunden deze hypothese
door te laten zien dat patiënten die parodontale behandeling in combinatie met anti-TNF␣–therapie ontvingen na
6 weken statistisch signiﬁcant minder aanhechtingsverlies
vertoonden (n = 10, p < 0,05). Bij patiënten met reumatoide artritis die alleen parodontale behandeling ontvingen,
was dit verschil niet statistisch signiﬁcant.

legroep zonder reumatoïde artritis die wel behandeling
met anti-TNF␣ ontving, ontbrak, waarschijnlijk om medisch-ethische redenen. Het is daarom niet mogelijk conclusies uit de resultaten van deze onderzoeken te trekken.
Er bestaat overigens geen enkel humaan onderzoek dat het
effect van TNF␣-blokkade op het parodontium heeft
onderzocht. Wel zijn er dierexperimentele onderzoeken
die een positief effect rapporteerden (Zhang et al, 2004; Di
Paola et al, 2007). Van methotrexaat, dat ook een TNF␣remmer is, werd in dierexperimenten tot nu toe geen
positief effect op verlies van alveolair bot vastgesteld (Verzeletti et al, 2007). Behandeling met anti-TNF␣ zou bij
patiënten met reumatoïde artritis een positieve invloed op
de progressie van parodontitis kunnen hebben door vermindering van osteoclastvorming en botverlies. Mayer et al
(2009) en Ortiz et al (2009) ondersteunden deze hypothese
met hun waarnemingen. De meest speciﬁeke biomarkers
voor reumatoïde artritis zijn antistoffen tegen gecitrullineerde eiwitten, de zogeheten ‘anti-citrullinated protein
antibodies’. Er is een relatie tussen deze antistoffen en de
ziekteactiviteit, die wijst op een mogelijke pathogene rol
van deze antistoffen. Alleen Mayer et al (2009) vermeldden
het aantal patiënten dat positief was voor deze antistoffen,
maar namen dit verder niet mee in hun beschouwing. Gezien de mogelijke rol van Porphyromonas gingivalis in eiwitcitrullinatie, zouden in verder onderzoek naar de relatie
tussen parodontitis en reumatoïde artritis ook microbiologische aspecten moeten worden beschouwd (De Smit et al,
2011). Omdat roken een risicofactor is voor parodontitis
en reumatoïde artritis, en ook een rol zou spelen in citrullinatie, zou ook deze belangrijke factor moeten worden
meegenomen (Klareskog et al, 2006).
Gezien de hoge prevalentie van parodontitis en reumatoïde artritis, de relatief eenvoudige diagnostiek van parodontitis, en het mogelijke positieve effect op de initiatie en/
of progressie van reumatoïde artritis, is verder onderzoek
naar de relatie tussen beide aandoeningen gerechtvaardigd.
Op dit moment wordt geprobeerd meer duidelijkheid in
hun relatie te krijgen door klinisch, microbiologisch en immunologisch onderzoek van patiënten met parodontitis,
patiënten met reumatoïde artritis en patiënten met zowel
parodontitis als reumatoïde artritits.

Discussie
Uit onderzoek blijkt dat een verband bestaat tussen parodontitis en bepaalde systemische aandoeningen, zoals
hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten, diabetes mellitus en reumatoïde artritis (Nesse et al, 2010). Mogelijk is
dit verband te verklaren door gezamenlijke risicofactoren
als roken en stress, alsmede bepaalde genetische eigenschappen. Enerzijds kunnen systemische aandoeningen
een negatieve invloed hebben op de parodontale conditie,
anderzijds heeft een orale ontsteking invloed op de conditie van de rest van het lichaam. Een orale ontsteking zorgt
in ieder geval voor een verhoogde systemische immuunreactie. Bovendien zou een infectie, dus ook een parodontale
infectie, als omgevingsfactor betrokken kunnen zijn bij het
ontwikkelen van auto-immuniteit (Getts en Miller, 2010).
Parodontitis draagt bij aan de totale onstekingslast
voor het lichaam. Behandeling van deze ‘focale infectie’ bij
patiënten die daarnaast ook een andere systemische ontstekingsziekte hebben zoals reumatoïde artritis, zou een
positief effect kunnen hebben op de systeemziekte vanwege de verlaging van de totale ontstekingslast. De enige 2
gecontroleerde onderzoeken die dit effect bij patiënten met
reumatoïde artritis onderzochten, bevestigden deze hypothese (Al Katma et al, 2007; Ortiz et al, 2009). De grootte
van het effect hangt waarschijnlijk af van de ernst van de
parodontitis voordat deze wordt behandeld. De statistische power van deze onderzoeken was echter gering
(40%). De waarneming dat de erytrocytbezinkingssnelheid
afnam bij patiënten met reumatoïde artritis die behandeld
werden voor parodontitis, is moeilijk te interpreteren als
een speciﬁeke verbetering voor de ziekteactiviteit van reumatoïde artritis. De erytrocytbezinkingssnelheid is immers
een indicator voor ontsteking in het algemeen. Een differentiatie tussen verschillende ziekten, of tussen verschillende stadia van ziekten, is daardoor niet mogelijk. Er zijn
tot nu toe nog geen biomarkers speciﬁek voor parodontitis
ontdekt.
De onderzoeken naar het effect van anti-TNF␣ op het
parodontium zijn moeilijk te interpreteren. De 2 besproken onderzoeken deden slechts een cross-sectionele analyse met zeer kleine groepen (10 tot 20 personen) waarbij
mogelijk vele verstorende variabelen een rol speelden, zoals roken, ziekteactiviteit en ziekteduur van reumatoïde
artritis, duur van de behandeling met anti-TNF␣, co-medicatie, co-morbiditeit en mate van parodontitis. Een contro-
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Conclusie
Op dit moment wordt een positieve invloed van parodontale behandeling op ziekteactiviteit van reumatoïde artritis
of van medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis op parodontitis nog onvoldoende ondersteund door
klinisch onderzoek. Mogelijk speelt parodontitis een rol bij
onvoldoende therapierespons bij sommige patiënten met
reumatoïde artritis. Welke subgroep van deze patiënten dit
mogelijk betreft, zal nader moeten worden onderzocht. Het
verkrijgen van meer inzicht in de relatie tussen parodontitis en reumatoïde artritis kan resulteren in meer aandacht
voor mondgezondheid bij patiënten met reumatoïde artritis in zijn algemeenheid en bij subgroepen met een sterk
verhoogd risico in het bijzonder, bijvoorbeeld rokers.
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Summary

Effect of periodontal treatment on rheumatoid arthritis and
vice versa
The pathogenesis of periodontitis and of rheumatoid arthritis show
remarkable similarities. There is a distinct degree of co-existence between
the 2 diseases. The prevalence of periodontitis is more pronounced in
rheumatoid arthritis patients and the prevalence of rheumatoid arthritis is
more pronounced in periodontitis patients. At present, a positive inﬂuence
of periodontal treatment on the rheumatoid arthritis disease activity or
of rheumatoid arthritis drug treatment on periodontitis is not sufficiently
supported by clinical research. Periodontitis may play a role in unsatisfactory
therapy response in some rheumatoid arthritis patients.
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