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Chapter 8  

Porphyromonas gingivalis is een Gram-negatieve anaerobe bacterie die geassocieerd is met peri-

implantitis.  In geval van infectie reageren gastheercellen normaalgesproken op P. gingivalis met een 

ontstekingsrespons die tot doel heeft de infectie te elimineren, en normale weefselhomeostase te 

herstellen. In een gevoelige gastheer leidt de interactie tussen P. gingivalis en gastheercellen echter tot 

een verstoorde  ontstekingsrespons, wat resulteert in peri- implantitis; overmatige ontsteking en 

weefselafbraak rondom een tandimplantaat.   

Tandimplantaten zijn door kauwkrachten onderhevig aan corrosie en slijtage. Hierdoor kunnen er kleine 

titaniumdeeltjes (TiO2) vrijkomen in de zachte weefsels rondom het implantaat.  

 Tot nu toe is er weinig bekend over de invloed die zulke titanium deeltjes bij peri- implantitis 

kunnen hebben op de reactie van gastheercellen op orale pathogenen zoals P. gingivalis. Gingivale 

fibroblasten zijn gastheercellen in de weefsels rondom het implantaat die een actieve rol spelen bij de 

ontstekingsrespons op externe stimuli. Daarnaast leveren deze fibroblasten structurele steun aan het 

tandimplantaat. Het onderzoek in dit proefschrift had tot doel om in vitro te bestuderen hoe de interactie 

tussen fibroblasten, levende P. gingivalis, en titanium deeltjes bijdraagt aan de het pathogenese van peri-

implantitis. Daarnaast werd onderzocht of een non-chirurgische behandeling effectief bijdraagt aan het 

remmen van ontsteking, en verbeteren van klinische en microbiële parameters bij peri- implantitis. 

 Uit het onderzoek bleek ten eerste dat P. gingivalis gingiva fibroblasten kan binnendringen. 

Ongekapselde P. gingivalis waren daarin efficiënter dan gekapselde P. gingivalis. Gekapselde P. 

gingivalis ontwijken waarschijnlijk het immuunsysteem van de gastheer voornamelijk vanwege het 

kapsel, dat herkenning door de gastheer voorkomt. Ongekapselde stammen zouden wellicht het 

immuunsysteem kunnen ontwijken door in gastheercellen binnen te dringen. In dit opzicht is het 

interessant dat zelfs hoge concentraties antibiotica niet in staat waren om geïnternaliseerde P. gingivalis 

volledig te doden. Door binnen te dringen in fibroblasten wordt P. gingivalis dus beschermd tegen 

antibiotica waarvoor deze bacterie normaalgesproken gevoelig zou zijn. Het is mogelijk dat P. gingivalis, 
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geïnternaliseerd in fibroblasten,  dient als een reservoir van waaruit her-infectie van de weefsels rondom 

implantaten of tanden met P. gingivalis kan plaatsvinden. Het binnendringen van gingivale fibroblasten 

door P. gingivalis kan hierdoor een belangrijke rol spelen bij de pathogenese van peri- implantitis.  

 Hierna werd de genexpressie en eiwitproductie van een aantal pro- inflammatoire cytokines en 

matrix-metalloproteinasen bij de interactie tussen P. gingivalis en fibroblasten bepaald. Hiertoe werden 

fibroblasten verworven uit granulatieweefsel rondom tandimplantaten van peri- implantitis patiënten 

(PIGFs), en vervolgens in vitro gestimuleerd met levende P. gingivalis. De reacties van deze peri-

implantitis fibroblasten op P. gingivalis werden vergeleken met fibroblasten van parodontitis patiënten 

(PGFs) en van gezonde donoren (HGFs). De resultaten laten zien dat in afwezigheid van P. gingivalis de 

cytokines interleukine (IL)-1β, IL-8, en monocyte chemotactic protein (MCP)-1 meer tot expressie 

kwamen in peri- implantitis en parodontitis fibroblasten, dan in gezonde fibroblasten. Een stimulus met P. 

gingivalis leidde vervolgens alleen in peri- implantitis en parodontitis fibroblasten tot een verhoging van 

de expressie van de cytokines IL-1β, IL-6, IL-8, MCP-1, en MMP-1, maar niet in gezonde fibroblasten. 

Alleen in peri- implantitis fibroblasten bleek verder de expressie van MMP-8 te worden verlaagd door een 

stimulus met P. gingivalis. Bovendien bleven peri- implantitis fibroblasten gedurende langere tijd  een 

verhoogde expressie van IL-1β, MCP-1 en MMP-1 behouden, ook nadat de stimulus met P. gingivalis 

was beëindigd. Dit wijst erop dat peri- implantitis en parodontitis fibroblasten vergeleken met gezonde 

fibroblasten een meer pro- inflammatoir profiel hebben, en heviger reageren op een stimulus met P. 

gingivalis. Peri- implantitis fibroblasten kunnen daarnaast door het aanhouden van een ontstekingsreactie 

een belangrijke rol spelen bij de pathogenese van peri- implantitis. 

Vervolgens werden de mogelijke effecten van titaniumdeeltjes, en van titaniumdeeltjes in combinatie met 

P. gingivalis, op ontstekingsreacties in peri- implantitis fibroblasten onderzocht. Hoewel titanium over  

het algemeen een biocompatibel materiaal is, blijkt uit onze resultaten dat titanium deeltjes 

ontstekingsreacties opwekken in peri- implantitis. Wanneer peri- implantitis fibroblasten werden 
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gestimuleerd met zowel titanium deeltjes als P. gingivalis, leidde dit tot een nog sterker verhoogde 

expressie van de cytokines TNFα en MCP-1, dan bij P. gingivalis alleen. Dit impliceert dat de 

aanwezigheid van titanium afbraak deeltjes en van P. gingivalis de ontsteking bij peri- implantitis kan 

verhevigen. 

Peri- implantitis kan zowel chirurgisch als non-chirurgisch worden behandeld.  Een non-chirurgische 

behandeling bestaat voornamelijk uit het mechanisch reinigen van het implantaatoppervlak, eventueel in 

combinatie met lokale of systemische antibiotica. Het is echter nog onvoldoende bekend wat het klinische 

resultaat van een dergelijke behandeling is bij peri- implantitis. Daarom hebben wij, retrospectief, de 

effecten van een non-chirurgische behandeling, al dan niet in combinatie met lokaal of systemisch 

antibioticagebruik,  op klinische en microbiële parameters bij peri- implantitis  bestudeerd. Hieruit bleek 

dat een non-chirurgische behandeling na 3 maanden een positief effect had op een aantal klinische 

parameters, zoals bloeding bij sonderen, mucosale recessie, en pocket diepte rondom het implantaat. Het 

gebruik van systemische antibiotica leidde daarbij nog tot een extra reductie van de bloeding, pocket 

diepte en mucosale recessie rondom implantaten. Het gebruik van antibiotica had echter geen significant 

effect op de proporties van peri- implantitis geassocieerde bacteriën in sub-mucosale plaque. Bij 47,5% 

van de implantaten was het na 3 maanden niet nodig om ook nog een chirurgische behandeling uit te 

voeren. Antibioticagebruik speelde daarbij geen rol. Deze resultaten geven aan dat een non-chirurgische 

peri- implantitis behandeling effectief is om ontsteking rondom een implantaat te verminderen. 

Uit het onderzoek dat is gepresenteerd in dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat 

ongekapselde P. gingivalis de defensiemechanismen van de gastheer kan ontwijken door binnen te 

dringen in fibroblasten, en dat P. gingivalis daardoor in vitro een antibioticabehandeling kan overleven. 

Ook kan de interactie tussen P. gingivalis en fibroblasten in een peri- implantitis of parodontitis laesie 

leiden tot aanhoudende ontsteking, en weefselafbraak. Bovendien reageren peri- implantitis fibroblasten 

ook op titanium debris deeltjes met het produceren van pro- inflammatoire cytokines. Deze reactie wordt 

versterkt door de gecombineerde aanwezigheid van titanium en P. gingivalis. Daarom is de interactie 
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tussen P. gingivalis, fibroblasten, en titanium deeltjes van significant belang voor de ontwikkeling van 

ontsteking bij peri- implantitis.  Een non-chirurgische peri- implantitis behandeling  kan effectief zijn bij 

het reduceren van deze ontsteking. 


