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De mondholte wordt continu blootgesteld aan potentiëel schadelijke microorganismen. 
Speeksel is van essentieel belang om zowel de orale mucosa als de tanden te bescher-
men. Speeksel wordt gemaakt door drie paren van grote speekselklieren (submandibulair, 
sublinguaal en parotis) en een groot aantal kleinere klieren (buccaal, labiaal, linguaal en 
palataal). Daarnaast bevat mond-vloeistof ook componenten uit bloed. Deze komen de 
mond binnen via de gingivale sulcus: het gebied tussen de tanden en het tandvlees. Ook 
kunnen bloedcellen en –eiwitten in de mondholte terechtkomen na beschadiging van de 
orale mucosa.

Als speeksel in contact komt met bloed, dan kan dat effect hebben op de beschermende 
systemen in bloed, zoals de bloedstolling, het complement systeem en afweercellen, zoals 
polymorfonucleaire cellen (PMNs). Daarnaast zijn in mucosaal weefsel dendritische cellen 
(DCs) en Langerhans cellen (LCs) aanwezig, die antigenen opnemen en presenteren aan 
T-cellen voor een antigeen-specifieke T-cel reactie. Dit proefschrift beschrijft de interac-
tie tussen speeksel en andere afweersystemen uit bloed en de mucosa onderzocht: het 
complement systeem en immuuncellen. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat in 
dit hoofdstuk.

Het modulerende effect van speeksel op het complement systeem
Een belangrijk afweersysteem in bloed is het complement systeem. Dit systeem bestaat 
uit een groep van circa 30 eiwitten, die na activatie met elkaar reageren en uiteindelijk 
een microorganisme kunnen doden of zorgen voor doding door fagocyten. Het comple-
ment systeem kan geactiveerd worden via drie verschillende routes: de klassieke, de 
lectine, en de alternatieve route. De klassieke route wordt geactiveerd door binding van 
het complement eiwit C1q aan antigeen-gebonden immuunglobuline G (IgG) en IgM, of 
aan C-reactief proteïne dat geadsorbeerd is aan een microbieel oppervlak. De lectine 
route wordt geactiveerd door binding van de collectines mannose-bindend lectine (MBL), 
ficolines of collectine-11 aan koolhydraatstructuren aanwezig op microben of veranderde 
lichaamseigen cellen. De alternatieve route wordt geactiveerd door spontane activatie van 
complement component C3.

In hoofdstuk 2 werd het effect van speeksel op de activiteit van het complement systeem 
onderzocht. Eerdere onderzoeken hadden aangetoond dat de koolhydraatketens op speek-
sel agglutinine (SAG) van belang zijn om aan lectines te binden, zoals mannose-bindend 
lectine (MBL), om daarmee het complement systeem te activeren. Vanwege de cruciale rol 
van koolhydraatketens op SAG voor de MBL-gemedieerde complement-activatie, werden 
de complement activerende eigenschappen van andere glycoproteïnen in speeksel bestu-
deerd. Geadsobeerd parotis-, submandibulair-, sublinguaal- en totaalspeeksel activeerden 
het complement systeem via MBL. Wanneer SAG werd verwijderd uit submandibulair- of 
totaalspeeksel, verdwenen hun complement-activerende eigenschappen. Dit suggereert 
dat SAG de belangrijkste complement-activerende component van speeksel is.
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Het gedeelte van SAG dat betrokken is bij complement-activatie werd in meer detail 
bestudeerd in hoofdstuk 3. Chemische modificatie van het koolhydraatgedeelte van SAG 
remde de complement-activerende eigenschap van SAG volledig. Een behandeling dat 
alleen het eiwitgedeelte en niet het koolhydraatgedeelte van SAG aantast, had geen effect 
op de complement-activatie door SAG. Een voorbehandeling van SAG met het fucose-
binding lectine Anguilla anguilla agglutinin (AAA) blokkeerde de herkenningspunten van 
MBL, waardoor geen complement-activatie plaats kon vinden wat erop wees dat fucose 
betrokken was bij de activatie van complement. Fucose komt onder andere voor op Lewis 
antigenen. Lewis antigenen worden bepaald door de secretor status van een individu. 
SAG van secretors bevat Lewis b en/of Lewis y antigenen met twee fucoses. SAG van non-
secretors bevat Lewis a en/of Lewis x met één fucose. SAG van non-secretors activeerde 
het complement systeem minder dan SAG van secretors. Vermoedelijk is een multivalente 
interactie betrokken bij de binding van MBL aan zijn koolhydraat liganden.

SAG, dat gebonden is aan oppervlak, activeert het complement systeem. Daarentegen 
remt opgelost SAG de complement-activatie op mannaan-bedekte oppervlakken. De 
remming van SAG in oplossing was onafhankelijk van de secretor status van een donor 
(hoofdstuk 2). Dit suggereert dat mono-gefucosyleerde antigenen of eiwitdomeinen van 
SAG betrokken kunnen zijn bij remming van het complement systeem. Doordat SAG aan 
vele orale microorganismen bindt, kan gespeculeerd worden dat SAG een rol speelt in de 
modulatie van het complement systeem in de mond. Het effect van complement-activatie 
door SAG op de antimicrobiële afweer in de mond dient verder te worden onderzocht.

De verdeling van C-reactief proteïne, SAG en C4 in de mond
C-reactief proteïne (CRP) is een acuut-fase eiwit dat sterk verhoogd is bij cardiovasculaire 
ziekten. Daarnaast worden licht verhoogde concentraties van CRP aangetoond in het plas-
ma van parodontitis patiënten. SAG activeert het complement systeem via de lectine route, 
maar CRP activeert het complement systeem via de klassieke route. Beide routes leiden tot 
depositie van complement eiwit C4. Een eerste poging werd gedaan om te onderzoeken 
wat de rol van CRP en SAG is bij ontsteking in de mond. Hiervoor werd in hoofdstuk 4 
onderzocht waar CRP, SAG en C4 voorkomen in de mond van parodontitis patiënten, eden-
taten en controles. CRP, SAG en C4 werden gedetecteerd in speeksel, speeksel celfracties, 
en in supra- en subgingaal plaque van de donoren. Opvallend was dat SAG, een eiwit dat 
wordt uitgescheiden door de speekselklieren maar afwezig is in bloed, wel aanwezig was 
in subgingivaal plaque. Dit suggereert dat SAG de gingivale sulcus binnen gaat. Samen met 
CRP zou SAG een rol kunnen spelen in het reguleren van het complement systeem in de 
gingivale sulcus. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of CRP en SAG in de subgingivale 
regio het complement systeem en eventuele ontsteking moduleren.
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Het effect van speeksel op PMN-microorganisme interacties
PMNs zijn belangrijke afweercellen, die ook aanwezig zijn in de mond. Deze cellen zijn 
betrokken bij het voorkomen van infecties door de schimmel Candida. PMNs kunnen 
microorganismen binden en vervolgens  fagocyteren. Het effect van speeksel op de inter-
actie tussen PMNs en microorganismen werd bestudeerd in hoofdstuk 5. Dat hoofdstuk 
laat zien dat speeksel de interactie tussen PMNs en microorganismen zowel kan remmen 
als versterken, afhankelijk van het microorganisme. Speeksel remde de adhesie van de 
bacterie Fusobacterium nucleatum, maar versterkte de adhesie van Candida albicans aan 
neutrofiel-gedifferentieerde HL-60 cellen. De peptide statherine, dat zowel F. nuceatum als 
C. albicans  bindt, remde de adhesie van F. nucleatum aan HL-60 cellen, maar niet zo sterk 
als speeksel zelf. Toekomstig onderzoek zou kunnen bepalen welk speekselcomponent 
verantwoordelijk is voor de adhesie van C. albicans aan PMNs.

Speeksel en DCs of LCs
In het mucosaal weefsel van de mond zijn dendritische cellen (DCs) en Langerhans cellen 
(LCs) aanwezig. Deze cellen nemen antigenen op, bijvoorbeeld van bacteriën, en migreren 
naar lymfeklieren om de antigenen te presenteren aan T-cellen. Dit leidt tot een specifieke 
reactie van de T-cellen om de afweer te bevorderen. De interactie tussen parotisspeeksel 
of SAG en DCs, LCs, en hun corresponderende lectines was onderzocht in hoofdstuk 6. 
DCs binden SAG van zowel secretors als niet-secretors via de C-type lectine DC-SIGN. LCs 
binden alleen het SAG van secretors via de C-type lectine Langerin. SAG remde de interactie 
tussen de lectines van DCs of LCs en de microorganismen Candida albicans  en Escherichia 
coli. Dit zou kunnen leiden tot een remming van DC- of LC-activatie, waardoor een nieuwe 
rol van SAG in orale tolerantie wordt gesuggereerd. Variaties in glycosylering van SAG, 
bijvoorbeeld veroorzaakt door de secretor status van een individu, zouden kunnen leiden 
tot verschillende interacties tussen microorganismen, DCs of LCs, en SAG in de mond. Dit 
zou verder onderzocht moeten worden.

Conclusies
De mond wordt gekoloniseerd door microorganismen die voortdurend het immuun-
systeem kunnen prikkelen. Speeksel voorkomt kolonisatie en infectie van de mond op 
verschillende manieren. In speeksel zelf zijn talrijke afweerfactoren actief. In geval van 
beschadiging, komt speeksel in contact met bloedeiwitten en cellen, en kan speeksel het 
complement systeem en PMNs stimuleren of remmen, afhankelijk van de situatie of het 
microorganisme. Tenslotte hindert speeksel de adhesie van microorganismen aan DCs of 
LCs en kan daardoor deze cellen remmen.




