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Blootstelling aan metalen in de mondholte kan gepaard gaan met allergische klachten, met 
plaatselijk ontstoken slijmvlies, of met vage klachten over of door het gehele menselijke 
lichaam. Dit proefschrift laat zien waarom allergie voor metalen zo vaak voorkomt en 
werpt een nieuw licht op de mechanismen waarmee tandheelkundige legeringen irritatie, 
ontsteking en allergie kunnen veroorzaken. Daarbij staat de vraag centraal waarom 
tandheelkundige toegepaste metalen, zoals bij voorbeeld nikkel, palladium en goud, 
het innate immuunsysteem kunnen activeren. Dit zou een rol kunnen spelen bij acute 
ontstekingsreacties en ook het adaptieve immuunsysteem kunnen stimuleren.

De resultaten dragen bij aan de bewustwording t.a.v. de gezondheidsrisico’s die blootstelling 
aan metalen bij onderzoekers, tandartsen, en patiënten kunnen geven. Ook zijn de resultaten 
van belang voor de tandarts die adequate legeringen voor zijn of haar patiënten moet 
selecteren: legeringen met minimaal ongewenste bijwerkingen op het immuunsysteem. 

Tot slot kunnen de resultaten van waarde zijn voor toekomstige richtlijnen ten behoeve van 
het vervaardigen van nieuwe tandheelkundige legeringen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de hoofdstukken en de meest belangwekkende 
bevindingen.

In hoofdstuk 1 zijn zes belangrijke vragen over de gezondheidsrisico’s van orale metaal-
blootstelling toegelicht. Dit is gedaan aan de hand van wat we momenteel weten over het 
ontstaan van de immuunreacties die uiteindelijk tot allergie kunnen leiden. De activatie van 
zogenaamde dendritische cellen (DC), welke deel uit maken van het ‘innate’ immuunsysteem, 
is hier essentieel. Bacteriën en virussen kunnen ̀ danger`-signalen geven die de DC activeren 
en doen uitrijpen, zodat zij een specifieke, adaptieve immuunrespons kunnen initiëren. De 
DC vangen dergelijke signalen op met een reeks receptoren, waarvan de zogenaamde Toll 
like receptors (TLR) een belangrijke groep vormen. Opmerkelijk is dat sommige metalen, 
zoals nikkel, zo´n `danger`-signaal kunnen imiteren.

De resultaten van hoofdstuk 2 laten zien dat naast nikkel ook kobalt en palladium de DC in 
vitro kunnen aanzetten tot de productie van IL-8, een belangrijke ontstekingsmediator. Koper 
en zink stimuleerden minder sterk, terwijl chroom en ijzer de DC helemaal niet activeerden. 
In experimenten met verschillende TLR-getransfecteerde cellijnen werd aangetoond dat 
palladium en kobalt, evenals nikkel, de cellen kunnen activeren via binding aan TLR4, de 
receptor voor bacterieel endotoxine. 

In hoofdstuk 3 werden ook zouten van de zware metalen goud en kwik getest op hun 
vermogen om ‘innate’ cellen te activeren. Goud, en in mindere mate kwik, induceerden de 
uitrijping van de DC en de productie van IL-8. Dit was ook aantoonbaar in THP-1 cellen, een 
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cellijn die als model voor DC gebruikt werd. De activatie was over het geheel minder sterk 
dan die voor nikkel, kobalt en palladium. Belangwekkend waren de experimenten waarbij 
goud en kwik getest werden op hun vermogen verschillende TLR-cellijnen te activeren. 
Terwijl de, op zich zwakke ‘innate’ respons, op kwik niet toegeschreven kon worden aan 
een bepaalde TLR binding, bleek goud met name TLR3 te triggeren, de receptor voor viraal 
dsRNA.

Hoofdstuk 4 beschrijft in welke mate goud-, kwik-, koper- en nikkelzouten in staat zijn om 
ook keratinocyten (KC) te stimuleren. Vers opgewerkte KC en KC-cellijnen, gemaakt vanuit 
huid of  mucosa, bleken alle functioneel TLR3 tot expressie te brengen, maar geen TLR4, 5, 
7, 8, of 9. Inderdaad induceerde goud een robuuste IL-8 productie door KC. Echter, ook kwik, 
koper en nikkel activeerden de KC. Terwijl dit resultaat onze hypothese bevestigt, dat goud 
via binding aan TLR3 stimuleert, moet het mechanisme waarmee kwik, koper en nikkel KC 
activeren nog opgehelderd worden. 

In hoofdstuk 5 hebben we tandheelkundige legeringen als solide stukjes metaal in  vitro 
getest, omdat een dergelijke test de situatie in de mondholte het beste weerspiegelt. De 
resultaten bevestigen onze eerdere bevindingen, dat veel van de metalen in tandheelkundige 
legeringen het `innate` immuunsysteem kunnen activeren, ook in de betrekkelijk lage 
concentraties die vrijkomen uit de legeringen. De sterkste activatie van DC en de THP-1 cellijn 
vond plaats in aanwezigheid van goud en palladium-koper bevattende legeringen of met 
de metaal kweek-supernatanten. Deze activatie werd significant versterkt in aanwezigheid 
van geringe hoeveelheden endotoxine. Het gebruik van reële stukjes tandheelkundig 
reconstructiemateriaal in vitro verschaft een interessante strategie voor het uittesten van 
nieuwe tandheelkundige metaal legeringen. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht in hoeverre metaalzouten in staat zijn om ook uit 
hersenweefsel geïsoleerde `innate` cellen (microglia) te activeren. Dit om een eventueel 
verband te kunnen onderbouwen tussen orale metaalblootstelling en het ontstaan van 
neuro-degeneratieve ziekten. De resultaten bevestigen dat ook microglia wordt aangezet tot 
IL-8 productie in de aanwezigheid van metaalzouten, zij het in concentraties die gewoonlijk 
niet in de hersenen voorkomen. In fysiologische concentraties gaven alleen zink en koper 
een geringe stimulatie van microglia en THP-1 cellen. Deze respons bleek aanzienlijk 
versterkt te worden door de aanwezigheid van lage spiegels endotoxine. Dit suggereert dat 
het onfortuinlijk samengaan van deze inflammatoire stimuli (metaalblootstelling en infectie) 
mogelijk kan bijdragen tot een staat van chronische ontsteking, tenslotte uitmondend in een 
neuro-degeneratief ziektebeeld. 

In hoofdstuk 7 zijn klinische en serologische parameters voor auto-immuunziekten (AIZ) 
geëvalueerd in relatie tot orale metaal blootstelling, in metaal allergische en niet-allergische 
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individuen, alsmede in patiënten met orale laesies die toegeschreven konden worden aan 
tandheelkundige restauraties. Metaalblootstelling en metaal-specifieke immuun reactiviteit 
werden nauwkeurig in kaart gebracht. De resultaten van deze studie onderbouwen het idee 
dat orale blootstelling aan palladium, goud en kwik de ontwikkeling van auto-immuniteit 
niet faciliteert. Tot onze verrassing bleek, althans in deze beperkte groep (n=78), dat 
oraleblootstelling aan nikkel geassocieerd was met het hebben van een AIZ. Derhalve is 
nader onderzoek geboden naar een eventuele rol van metalen, in het bijzonder nikkel, in de 
ontwikkeling van AIZ.     

In hoofdstuk 8 zijn de zes cruciale vragen uit hoofdstuk 1, met betrekking tot de relatie 
tussen metaalblootstelling en ontsteking, allergie, neurotoxiciteit en AIZ beantwoord en 
bediscussieerd, in het licht van de resultaten van dit proefschrift. 

Benadrukt wordt dat het gebruik van metaal legeringen voor tandheelkundige en andere 
toepassingen nooit vermeden zal kunnen worden omdat alternatieven, zoals gebaseerd 
op methacrylaten en andere kunststoffen, niet voldoen aan alle gebruikseisen. Hoewel de 
meeste tandheelkundig toegepaste metalen locale en systemische immuunreacties kunnen 
opwekken, kunnen zorgvuldige productie en testen van metaallegeringen en gepaste 
klinische monitoring bijdragen tot hun verantwoord veilig gebruik bij orale toepassingen.       


