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In Hoofdstuk 1 wordt een inleiding over het onderwerp van dit proefschrift gegeven, 
evenals een samenvatting van eerder uitgevoerd onderzoek en een overzicht van de in deze 
dissertatie beschreven onderzoeken, waarin de effecten van bestraling op de orale weefsels 
zijn beschreven. In het bijzonder zijn de effecten op de oppervlakkig gelegen epitheelcellen 
van de orale mucosa onderzocht. De radiatie-geïnduceerde veranderingen van de microplicae 
(MPL)-structuur worden aan de hand van dierexperimenteel en humaan onderzoek nader 
beschreven.

In Hoofdstuk 2 wordt een literatuuronderzoek naar de MPL-structuur en haar mogelijke 
functie(s) beschreven als basis voor het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift. 
De relatie tussen de MPL van de orale epitheelcel en speekselcomponenten wordt nader 
uiteengezet. De oppervlaktestructuur van de oppervlakkig gelegen orale epitheelcel 
bestaat uit talloze ribbels, microplicae genaamd. Deze MPL-structuur is kenmerkend voor 
het epitheelceloppervlak, dat bedekt is met een beschermende laag speeksel. De interactie 
tussen de MPL en de mucines wordt aangetoond. De functie(s) van de MPL-structuur blijft 
(blijven) echter speculatief. 

In Hoofdsuk 3 wordt het verdedigingsmechanisme van de oppervlakkig gelegen orale 
epitheelcellen beschreven. De oppervlakte van deze cellen bestaat uit plooi-achtige 
structuren, de zogenaamde MPL, die kenmerkend zijn voor de gebieden die met 
beschermende mucines zijn bedekt. De speekselgel vormt een deel van een beschermende 
laag tegen schadelijke invloeden. Deze laag is opgebouwd uit epitheelcellen, die weer bedekt 
zijn met een vochthoudende viskeuze gel, bestaande uit een netwerk van van mucines. 
Deze speekselbarrière is noodzakelijk voor bescherming van de oppervlakkig gelegen 
epitheelcellen. De MPL-structuur, tezamen met het Mucine Binding Protein (MBP) vormt de 
basis voor deze slijmbarrière.

In Hoofdsuk 4 worden de resultaten van scanning electronenmicroscopie (SEM) en 
transmissie electronenmicroscopie (TEM) van orale mucosabiopten van 32 gezonde 
proefpersonen beschreven, teneinde de verschillende morfologische patronen van de diverse 
orale locaties vast te stellen. Er worden drie hoofdpatronen gezien, namelijk parallel, vertakt 
en puntvormig. Er wordt geconcludeerd dat de MPL-structuur essentieel is voor de functie 
van het orale epitheel. Een systematische analyse zou de diverse aandoeningen van de orale 
mucosa kunnen beschrijven en tevens de verschillende fasen van pathologische processen 
kunnen differentiëren. 
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In Hoofdstuk 5 wordt door bestraling geïnduceerde veranderingen van de oppervlakkig 
gelegen orale epitheelcellen in een experimentele studie in Beagle honden beschreven. In het 
bijzonder wordt aandacht besteed aan de morfologische eigenschappen van de celoppervlakte 
na radiotherapie (RT). Na bestraling met doses van 40 en 50 Gy, worden onderbroken en korte 
MPL als kenmerkende structuren van de bestraalde epitheelcellen gezien. In de 50 Gy groep 
werd de oppervlakte van de epitheelcel als puntvormig beschreven. Er werd geconcludeerd 
dat bestraling de oppervlakkig gelegen orale epitheelcellen beschadigt. De rol van de MPL in 
verband met het ontstaan van mucositis wordt in de discussie besproken.

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van lichtmicroscopisch onderzoek en transmissie 
elektronenmicroscopie (TEM) van orale mucosabiopten van 6 gezonde patiënten beschreven. 
De morfologische ultrastructuur van de oppervlakkige celmembraan en de membraan-
gebonden mucines (MAMs), MUC1 en MUC4 worden nader uiteengezet. Nieuw in dit 
verband is, dat in deze studie wordt aangetoond dat zich aan de oppervlakte van oppervlakkig 
gelegen orale mucosacellen zich membraan-gebonden moleculen bevinden. Verder wordt 
door plaveiselcelepitheel van de orale mucosa MUC1 geproduceerd als verbindingsstructuur 
met de speeksellaag. De interactie tussen de MPL-structuur, MUC1 en de speeksellaag wordt 
in de discussie besproken. 

In Hoofdstuk 7 worden de effecten van ioniserende straling op de microstructuur van humane 
orale mucosacellen beschreven. Weefselbiopten van 91 patiënten werden onderzocht. Deze 
91 patiënten werden ingedeeld in 4 groepen. Groep 1 bestond uit 28 tumorpatiënten die 
dentale implantaten kregen na RT. Van deze 28 patiënten ontwikkelden twee patiënten een 
osteoradionecrose (ORN) in de onderkaak. Groep 2 bestond uit 5 tumorpatiënten, die een 
ORN ontwikkelden na RT (deze patiënten kregen geen dentale implantaten). Groep 3 bestond 
uit 8 tumorpatiënten die wel tumorchirurgie ondergingen maar geen RT. Groep 4 bestond 
uit 50 klinisch gezonde patiënten, die als controlegroep fungeerden. De biopten werden 
door middel van SEM en kwantitatieve pixel regio analyse onderzocht met ImageJ image 
analyse software. Radiotherapie veroorzaakte breuk en destructie van de MPL-morfologie 
en verminderde densiteit van de MPL oppervlaktestructuur van de oppervlakkig gelegen 
epitheelcellen. In enkele gevallen was de MPL-structuur geheel verdwenen, met name bij 
patiënten met ORN (groep 2). In de niet-bestraalde weefsels was de MPL-structuur van de 
oppervlakkige epitheelcellen in alle gevallen (zowel niet-bestraalde tumor patiënten als 
gezonde proefpersonen) intact.
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Conclusies, overwegingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Een onderwerp dat in de introductie ter sprake komt, maar in dit proefschrift niet werd 
onderzocht, is de vraag: wat is de reden dat dentale implantaten in een bestraalde kaak vaak 
na een aantal jaren van goed functioneren, uiteindelijk toch falen. In toekomstige studies 
zou de hypothese kunnen zijn, dat de orale epitheelcel (rondom het geplaatste implantaat) 
zijn MPL-structuur op progressieve wijze verliest en daarmee de beschermende slijmlaag, 
uiteindelijk leidend tot een insufficiënt verdedigingssysteem. Het is dan een kwestie van tijd 
voordat het peri-implantaire verdedigingsmechanisme het begeeft. Als de bloedvoorziening 
van het kaakbot en de bedekkende mucosa beschadigd is door de bestraling, kan een 
bacteriële aanval niet meer worden afgeslagen en schrijdt de infectie transmucosaal, langs 
het dentale implantaat voort. De volgende fase is dan logischerwijs het verlies van het 
betreffende implantaat en zelfs osteomyelitis (ORN). Het is niet duidelijk waarom sommige 
bestraalde patiënten hun implantaten verliezen of ORN ontwikkelen en anderen niet. De 
celmorfologie van de oppervlakkige orale mucosa, bij afwezigheid van een gezonde MPL-
structuur, zou de sleutel kunnen zijn om mogelijke problemen te voorspellen of ongunstige 
lokale omstandigheden voor het plaatsen van dentale implantaten aan te merken.  
Een andere vraag is of bestraalde orale mucosacellen de capaciteit hebben om te regenereren. 
Kunnen oppervlakkige epitheelcellen, die beschadigd zijn of hun MPL-structuur verloren 
hebben in de loop van de tijd vervangen worden door (gezonde) cellen met een normale 
MPL-structuur? Dit lijkt overigens niet het geval te zijn, gelet op het implantaatfalen dat vaak 
na 4 tot 5 jaar optreedt. Men kan zich in dit verband afvragen of het vervangen van bestraalde 
mandibulaire peri-implantaire mucosa door gekeratiniseerde mucosa van het palatum, dat 
doorgaans minder bestraling heeft ontvangen en daarmee gezondere cellen met een normale 
oppervlaktemorfologie (inclusief intacte MPL-structuur) heeft, een gunstige procedure zou 
kunnen zijn. Of zou het door bestraling beschadigde omgevende weefselbed dermate negatief 
beïnvloeden dat de MPL-structuur van het palatummucosatransplantaat ook degenereert?  
Een belangrijk resultaat van het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, 
is dat de oppervlakkig gelegen orale epitheelcel na bestraling degeneratie van de 
MPL-structuur vertoont. De mate van schade aan de MPL-structuur hangt af van de 
bestralingsdosis en kan mogelijk het risico op dentaal implantaatverlies of het optreden 
van ORN verhogen. Pre-implantaire diagnostiek zou mogelijk dor middel van een 
mucosabiopsie kunnen leiden tot het beslissen dentaal implantaten te plaatsen of niet. 
Toekomstig onderzoek betreffende de klinische betekenis van het MPL-glycocalyx/mucin-
complex zou meer over de pathogenese van slecht begrepen aandoeningen als het “dry 
mouth syndrome”, Sjögrens disease (discrepantie tussen traan/speekselvloed en subjectieve 
droogheid), “burning mouth syndrome” en radiotherapie-gerelateerde complicaties 
(droge mondklachten bij bestraalde patiënten met een relatief normale speekselvloed), 
bestralingscaries, bestralingsparodontitis en ORN kunnen ophelderen.


