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15Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. 

prediker 3:15



   

132 

InleidingInleidingInleidingInleiding 
In de mond zijn honderden soorten bacteriën aanwezig in enorme aantallen; 1 

ml speeksel bevat ongeveer 100 miljoen bacteriën. Ondanks deze enorme 

aantallen bacteriën hebben wij weinig last van infecties en met goede 

mondhygiëne kunnen wij ons leven lang doen met onze tanden. Anders wordt 

de situatie bij mensen die te weinig speeksel produceren, bijvoorbeeld na 

bestraling, bij medicijngebruik of bij het syndroom van Sjögren. Deze mensen 

hebben, naast problemen met spreken, kauwen en slikken, ook moeite met het 

gezond houden van de mond. De tanden zijn gevoeliger voor slijtage en cariës, 

en tong, verhemelte en wangen zijn gevoeliger voor infectie.  

Om de mond gezond te houden bevat speeksel een hele set aan eiwitten die 

betrokken zijn bij de afweer. Deze eiwitten doden bacteriën of remmen de 

bacteriegroei, zoals lysozym, lactoferrine, histatinen en cystatinen. Daarnaast 

zijn er eiwitten die aan bacteriën binden en daarmee bacteriële hechting aan het 

tandoppervlak verhinderen, zoals agglutinine, S-IgA en MUC7. In dit 

proefschrift is de antimicrobiële werking van twee speekseleiwitten bestudeerd, 

speeksel agglutinine (SAG) en statherine. 

 

Binding van SAG aan Binding van SAG aan Binding van SAG aan Binding van SAG aan micromicromicromicro----organismorganismorganismorganismenenenen    

Cariës is wereldwijd één van de meest voorkomende infectieziekten. Cariës 

wordt veroorzaakt door bacteriële omzetting van suikers in zuren. Door deze 

omzetting daalt de pH in de mond wat de groei van de meeste bacteriën remt. 

Frequente consumptie van suiker genereert een groot aantal langdurige 

zuurmomenten in de tandplak, waardoor bacteriën die ook nog bij lage pH 

doorgaan met zuurvorming uit suiker een selectief voordeel hebben en 

toenemen in aantal. Dit zijn de zogenaamde cariogene bacteriën die ervoor 

zorgen dat de zuurmomenten intenser worden en er cariës kan ontstaan. Eén 

van deze cariogene bacteriën is Streptococcus mutans. In het verleden is 

onderzocht welke speekseleiwitten kunnen binden aan S. mutans en daarmee 

mogelijk de kolonisatie beïnvloeden. SAG werd geïdentificeerd als één van de 

belangrijkste S. mutans bindende eiwitten in speeksel. SAG is een eiwit van 

ongeveer 340.000 dalton en bestaat voor een kwart van de massa uit 

koolhydraatketens. SAG komt niet alleen in speeksel voor, maar ook in tranen 

en longvloeistof, waar het bekend staat als gp340. SAG en gp340 worden beide 

afgelezen van het DMBT1 gen op chromosoom 10. DMBT1 staat voor Deleted 

in Malignant Brain Tumours 1, omdat dit gen inactief is in bepaalde vormen 

van hersentumor. SAG behoort tot de Scavenger Receptor Cysteine Rich 

(SRCR) superfamilie van eiwitten. SRCR eiwitten komen in alle meercellige 



 

dieren voor. Het zijn eiwitten met veel verschillen

gemeenschappelijk hebben dat ze allemaal SRCR eiwit
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daarvan zijn goed geconserveerd binnen andere SRCR 

tweemaal valine en eenmaal tryptofaan,

andere SRCR eiwitten een belangrijke functie heeft.

 

Figuur 1.Figuur 1.Figuur 1.Figuur 1. Speeksel agglutinine is een eiwit dat bestaat uit SRC

een zona pellucida (ZP) domein. Omdat het bacte

ligt zijn van het SRCR domein 7 fragmenten synthetisc

Alleen het tweede fragment  (SRCRP2) is in staat bac

     

         

Naast het binden van bacteriën is SAG ook in staat 

Candida albicans (Hoofdstuk 3). Candida albicans

bevolking voor in de mond, maar doet bij de meeste 

Wanneer er echter problemen zijn met de afweer in de mond, zoals bij een 

tekort aan speeksel of bij gebruik van afweeronderd

deze schimmel uitgroeien en infecties veroorzaken, in de volksmond bekend 

onder de naam spruw. Wij vonden dat SAG bindt aan 
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dieren voor. Het zijn eiwitten met veel verschillende functies, die 

gemeenschappelijk hebben dat ze allemaal SRCR eiwitdomeinen bezitten. 

Eiwitdomeinen zijn geconserveerde stukjes eiwit die in verschillende eiwitten en 

organismen voorkomen. Op dit SRCR domein van 109 aminozuren ligt het 

bindende gedeelte van SAG, een stukje van 16 aminozuren (Figuur 1). 

Wij vonden dat er een sterk verband is tussen de binding van een bacterie aan 

eiwit (peptide) van 16 aminozuren en de binding aan 

onderdeel een belangrijke bindingsplaats is 

voor bacteriën (Hoofdstuk 2). Door varianten van dit onderdeel te synthetiseren, 

zuur is vervangen door het aminozuur alanine, kon 

worden onderzocht hoe belangrijk elk aminozuur is voor de binding aan een 

aminozuur-lange peptiden te testen op een 

groot aantal bacteriën konden wij aantonen dat voor de binding van 

organismen verschillende aminozuren essentieel zijn. Vier 

aminozuren waren echter altijd belangrijk voor de binding aan bacteriën. Drie 

daarvan zijn goed geconserveerd binnen andere SRCR eiwitten, namelijk 

en eenmaal tryptofaan, wat erop wijst dat dit gedeelte ook in 

andere SRCR eiwitten een belangrijke functie heeft.  

 
Speeksel agglutinine is een eiwit dat bestaat uit SRCR domeinen, CUB domeinen en 

een zona pellucida (ZP) domein. Omdat het bacteriebindende gedeelte op de SRCR domeinen 

ligt zijn van het SRCR domein 7 fragmenten synthetisch gemaakt en getest op bacteriebinding. 

Alleen het tweede fragment  (SRCRP2) is in staat bacteriën te binden.  

Naast het binden van bacteriën is SAG ook in staat te binden aan de schimmel 

Candida albicans komt bij ca. 50 % van de 

bevolking voor in de mond, maar doet bij de meeste mensen weinig kwaad. 

met de afweer in de mond, zoals bij een 

tekort aan speeksel of bij gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen, kan 

infecties veroorzaken, in de volksmond bekend 

onder de naam spruw. Wij vonden dat SAG bindt aan C. albicans, maar dat er 
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ten opzichte van SAG binding aan bacteriën enkele essentiële verschillen zijn. In 

tegenstelling tot binding aan bacteriën was hechting aan C. albicans 

onafhankelijk van calcium-ionen en had chemische reductie van SAG geen 

invloed op de binding.  

    

Remming van hyfenvorming vanRemming van hyfenvorming vanRemming van hyfenvorming vanRemming van hyfenvorming van    Candida albicansCandida albicansCandida albicansCandida albicans    

C. albicans komt in twee verschillende vormen voor; als ronde gistcellen en als 

draadvormige hyfen. De gistvorm hecht minder sterk aan diverse oppervlakken 

en kan zich makkelijk verspreiden. De hyfenvorm van C. albicans daarentegen 

hecht sterk aan diverse oppervlakken en kan in weefsel binnendringen en is 

daarom over het algemeen veel infectieuzer dan de gistvorm. In een gezonde 

mond komt C. albicans vrijwel alleen in de gistvorm voor. Daarom 

onderzochten wij of er in speekseleiwitten zijn die ervoor zorgen dat C. albicans 

als gistvorm groeit. Wij vonden dat het eiwit statherine ervoor zorgt dat C. 

albicans als gistvorm groeit onder omstandigheden die normaal hyfengroei 

veroorzaken. Statherine is een klein eiwit van 43 aminozuren. De eerste vijf 

aminozuren van het eiwit hebben een sterk negatieve lading. Hierdoor kan het 

eiwit goed calcium binden en speelt het een rol bij het herstellen 

(remineraliseren) van het tandglazuur na beschadiging door bijvoorbeeld zuur 

snoepgoed. Het eiwit is ook een belangrijke bindingsplaats voor bacteriën uit 

tandplaque. Door het eiwit systematisch in te korten vonden wij dat weglaten 

van de eerste 5 aminozuren de gistgroei versterkte. Door weglaten van dit 

fragment wordt het eiwit minder negatief geladen waardoor het sterker bindt 

aan het negatief geladen oppervlak van C. albicans. Verder inkorten toonde aan 

dat het statherine fragment waarin de eerste 10 aminozuren ontbreken de 

sterkste gistgroei gaf. De meeste fragmenten die een goede gistgroei 

veroorzaakten, waren ook in staat om hyfen los te weken van de kweekplaat wat 

zou kunnen wijzen op een gemeenschappelijke oorzaak voor beide 

verschijnselen. Er waren echter ook peptiden die hyfengroei remden, maar de 

hyfen niet losweekten van de kweekbodem, en peptiden die alleen de hyfen 

losweekten van de kweekbodem zonder gistgroei te veroorzaken. Dit wijst erop 

dat het stimuleren van gistgroei en het losweken van de kweekbodem twee 

verschillende oorzaken heeft.  

    

Complement activering door SAComplement activering door SAComplement activering door SAComplement activering door SAGGGG    

Wanneer wij de concentratie van SAG in speeksel vergelijken met andere 

bacteriebindende eiwitten, zoals MUC7 en S-IgA, is die concentratie veel lager. 

Dit deed ons vermoeden dat remming van aanhechting niet de belangrijkste 
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functie is van SAG, maar dat SAG mogelijk een signaalfunctie heeft en 

bijvoorbeeld bepaalde afweerreacties activeert. Voorgaand onderzoek heeft 

aangetoond dat SAG in staat is het complementsysteem te activeren. Het 

complementsysteem is een systeem van serum eiwitten dat een belangrijke rol 

speelt bij de afweer tegen micro-organismen. Door binding aan micro-

organismen worden enzymen geactiveerd, die weer een volgend enzym activeren. 

Uiteindelijk resulteert dit in fagocytose door immuun-cellen, aantrekken van 

immuun-cellen of directe doding van de micro-organismen. Er zijn drie 

manieren waarop het complement systeem geactiveerd kan worden.  

(1) De klassieke route: Antigen-antilichaam complexen hechten aan C1q, 

het eerste eiwit wat bij de klassieke route een rol speelt. 

(2)  De lectine route: Mannose bindend lectine (MBL) of ficoline hecht aan 

suikerstructuren op het celoppervlak van een micro-organisme, wat een 

enzym activeert. 

(3) De alternatieve route: Een derde mogelijkheid is dat het complement 

systeem zichzelf activeert door splitsing van het C3 eiwit in C3a en C3b. 

Wanneer er geen micro-organisme in de buurt is associeert C3 weer, 

maar wanneer er wel een micro-organisme aanwezig is bindt C3b zich 

covalent aan het micro-organisme wat ervoor zorgt dat de 

complementreactie wordt voortgezet op het oppervlak van het micro-

organisme. 

 



 

             
Figuur 2.Figuur 2.Figuur 2.Figuur 2. Schematisch overzicht van de activering van het 

route en lectine route leiden beide tot activering v

van C3 convertase. De alternatieve route wordt geactiveerd door spontan

na binding met factor-B  een C3 convertase vormt.  

 

Voorgaand onderzoek toonde aan dat SAG het compleme

door binding aan C1q en dus waarschijnlijk de klass

complement systeem activeert. Door het meten van C4

bevestigen dat SAG het complement systeem activeert

rol speelt bij de activering van het complementsyst

lectine route, maar niet volgens de alternatieve route. Antilich

die de klassieke activeringsroute remmen, hadden we

complement activering door SAG. Antilichamen tegen 

in staat activering door SAG te remmen. Circa 20 % 

geen of zeer geringe hoeveelheden MBL. Het compleme

deze mensen werd nauwelijks geactiveerd door SAG. D

dat SAG het complementsysteem via de MBL route activeert en niet via de 

klassieke route.  

Om te achterhalen hoe SAG de MBL route activeert he

MBL suikerstructuren op SAG herkent. Hiervoor werd SAG met perjodaat 

bewerkt, wat suikerstructuren oxideert, en getest o
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erzicht van de activering van het complement systeem.  De klassieke 

route en lectine route leiden beide tot activering van C4.  Activering van C4 leidt tot vorming 

De alternatieve route wordt geactiveerd door spontane hydrolyse van C3 die 

B  een C3 convertase vormt.   

Voorgaand onderzoek toonde aan dat SAG het complement systeem activeert 

door binding aan C1q en dus waarschijnlijk de klassieke route van het 

complement systeem activeert. Door het meten van C4 depositie konden wij 

bevestigen dat SAG het complement systeem activeert. C4 is een eiwit wat een 

rol speelt bij de activering van het complementsysteem volgens de klassieke en 

, maar niet volgens de alternatieve route. Antilichamen tegen C1q, 

die de klassieke activeringsroute remmen, hadden weinig effect op de 

complement activering door SAG. Antilichamen tegen MBL waren echter wel 

in staat activering door SAG te remmen. Circa 20 % van de bevolking maakt 

geen of zeer geringe hoeveelheden MBL. Het complement systeem in serum van 

deze mensen werd nauwelijks geactiveerd door SAG. Deze gegevens wijzen erop 

em via de MBL route activeert en niet via de 

Om te achterhalen hoe SAG de MBL route activeert hebben we onderzocht of 

herkent. Hiervoor werd SAG met perjodaat 

bewerkt, wat suikerstructuren oxideert, en getest op complementactivering. Na 
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een perjodaat bewerking was SAG niet meer in staat het complementsysteem te 

activeren, wat erop wijst dat MBL suikerstructuren herkent op SAG. Het 

verdwijnen van de complement activering liep parallel met het verdwijnen van 

fucoseresiduen, wat erop wijst dat MBL waarschijnlijk aan fucoseresiduen op 

SAG bindt.  

    

Conclusies Conclusies Conclusies Conclusies     

In dit onderzoek worden twee nieuwe beschermingsmechanismen in speeksel 

beschreven. Het eerste mechanisme is dat statherine de hyfengroei van C. 

albicans remt. Het tweede mechanisme is dat SAG in staat is het 

complementsysteem te activeren. Dit laatste mechanisme is een aanwijzing dat 

speeksel en bloed kunnen samenwerken bij de afweer tegen micro-organismen 

die via de mondholte ons lichaam binnendringen.  
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