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Geachte lezer,
Vanaf medio juli a.s. zal Conroy Faber, MSc student parodontologie ACTA,
stage lopen bij de Parodontologische Kliniek Den Haag. Hij zal onder
begeleiding van Ilara Zerbo en Tine Vangsted, parodontologen NVvP, parodontale diagnostiek en behandelingen uitvoeren. Hieronder presenteren wij
Conroy Faber aan u:
Conroy Faber groeide op in Kimberley, Zuid Afrika en
studeerde in 2002 als tandarts af aan de Universiteit van
Stellenbosch, Kaapstad (Zuid Afrika). Na zijn stagejaar in
Ficksburg, Zuid Afrika immigreerde Conroy Faber naar
Nederland. Van 2003 tot 2010 werkte hij als algemeen tandarts in Groningen en Heerhugowaard. In deze periode van
7 jaar verdiepte hij zich in parodontologie en implantologie
door bij meerdere parodontologiepraktijken te assisteren en
diverse cursussen, congressen en symposia bij te wonen. In
2005 verkreeg hij de Nederlandse nationaliteit.
In 2010 legde hij succesvol de toelatingstentamens af om
als tandarts in Australië te kunnen werken. September 2012
keerde hij terug naar Nederland om aan het ACTA de Masteropleiding tot
parodontoloog en implantoloog te volgen en om zich permanent in Nederland te vestigen.
Voor zijn masterscriptie doet hij onderzoek naar de relatie mondkanker en
parodontitis met name bij patiënten waar vaker alcoholgebruik voorkomt.
Deze specifieke relatie is al eerder door grotere epidemiologische studies
aangetoond, maar de oorzaken en biologische processen daarachter zijn
nog niet eerder op deze manier bij parodontitis patiënten onderzocht.
Met zijn onderzoek richt Conroy zich op het verschil tussen gezonde
controles en parodontitis patiënten in de productie van acetaldehyde, een
carcinogeen afbraakproduct van alcohol.
In zijn vrije tijd is Conroy vooral te vinden in de natuur. Wandelen, hiken,
hardlopen, fietsen, bergklimmen en paardrijden zijn geliefde activiteiten.
Andere grote belangstellingen zijn: kunst, letterkunde, film en theater.

Is Parodontitis een risicofactor voor bisfosfonaat
gerelateerde necrose van de kaak?
Bisfosfonaten zijn een groep geneesmiddelen die worden gebruikt voor
de preventie en de behandeling van botaandoeningen zoals osteoporose,
multipel myeloom (ziekte van Kahler), osteogenesis imperfecta, en de ziekte
van Paget. Bisfosfonaten worden ook bij de behandeling van bepaalde
soorten van kanker toegepast zoals borstkanker. Bisfosfonaten remmen de
botafbraak door osteoclasten en vertragen zo de uitbreiding van osteolytische
haarden waardoor ze pathologische fracturen voorkomen (Iskender et al
2012). Bisfosfonaten (BF) kunnen zowel oraal als intraveneus (I.V.) worden
toegepast. Eén van de nadelen van het gebruik van een bisfosfonaat is het
verhoogde risico op osteonecrose, te weten: bisfosfonaat gerelateerde osteonecrose van de kaak (BRONJ).
Bisfosfonaten worden in toenemende mate aan onze patiënten voorgeschreven, vaak zonder enige waarschuwing voor de mogelijke bijwerkingen. De prevalentie van BRONJ is laag: 0,01-0,04% bij oraal gebruik en
0,88-1,15% bij I.V. gebruik. BRONJ is echter een zeer ingrijpende aandoening die heel moeilijk te behandelen is. De pathogenese van BRONJ is niet
volledig duidelijk, maar de duur van gebruik van BF is een belangrijke factor
in de prevalentie van BRONJ.
Het voorkomen van BRONJ neemt sterk toe na het eerste jaar I.V. gebruik
en na 3 jaar oraal gebruik van BF (Ruggiero et al, 2009).
Case reports doen vermoeden dat parodontitis een predisponerende factor
is voor het ontstaan van BRONJ. Paro-pathogene bacteriën zijn in een
retrospectief onderzoek geïsoleerd uit BRONJ laesies (Badros et al. 2006).
Onderzoek bij dieren heeft tot de suggestie geleid dat hoge dosis BF niet
alleen de ontstekingsreactie en de parodontale afbraak versterkt, maar ook
BRONJ-achtige laesies kunnen veroorzaken (Aguirre et al. 2012).
Het artikel “Periodontal disease as risk factor for bisphosfonate- related
oteonecrosis of the jaw” door Vivek Thumbigere- Math et al 2014, J Periodontal 2014; 85: 226-233 onderzoekt of parodontitis een verhoogd risico
op BRONJ bij de mens met zich mee brengt. Deze “case-control“ studie
willen wij hier bespreken.

Materiaal en methoden:
Patiënt-selectie
Het onderzoek werd uitgevoerd bij patiënten ouder dan 30 jaar die langdurig I.V. bisfosfonaat gebruiken voor kankerbehandeling. Patiënten met
een voorgeschiedenis van bestraling of tumoren in het hoofd-hals gebied
werden uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Vijfentwintig patiënten met BRONJ (test groep) werden vergeleken met 48 patiënten zonder
BRONJ (controle groep); 23 mannen en 50 vrouwen met een gemiddelde
leeftijd van 65 (39-87) waren gerekruteerd vanuit verschillende behandelcentra voor oncologie.
BRONJ was gedefinieerd volgens de “American association of oral en
maxillofacial surgeon’s“ criteria: Blootgesteld kaakbot bij patiënten die bisfosfonaat gebruiken, in de afwezigheid van bestraling van het hoofd-hals
gebied, zonder tekenen van genezing na minstens 8 weken vanaf de eerste
bevinding.
Controle patiënten waren kankerpatiënten die minstens 10 intraveneuze
BF infusies hadden gehad en geen tekenen vertoonden van de aanwezigheid van BRONJ laesies.
Patiënten met BRONJ kregen meestal antibioticumtherapie en/of gebruikten 0,12% chloorhexidine mondspoeling i.v.m. de laesies.
Klinische metingen
Alle patiënten moesten een uitgebreid parodontaal onderzoek ondergaan
waarin de pocket dieptes (PD), het klinische aanhechtingsniveau (CAL),
en bloeding na sonderen (BOP) op 6 plaatsen per element werden geregistreerd. Verder werd de gingiva-index (GI) en de plaque-index (PI) van
6 index elementen bepaald.
Röntgenologische metingen:
De hoogte van het alveolair bot werd gemeten aan de hand van een digitale
OPT (max. 6 maanden oud). Mesiale en distale bothoogtes werden berekend als proportie van de wortellengte per element. Een bothoogtecijfer
werd bepaald voor iedere deelnemer aan de studie.

Resultaten:
De twee patiëntengroepen waren niet significant verschillend in relatie tot
leeftijd, geslacht, ras, rookstatus, diabetes en het gebruik van corticosteroïden.
Alle deelnemers gebruikten I.V. Zoledronate of Pamidronate, of beiden. Het
totaal aantal infusies was significant groter in de BRONJ groep (gem. 38.4)
dan in de controle groep (gem. 18.8).
BRONJ karakteristieken
De onderkaak was het vaakst aangedaan (80%) door BRONJ laesies, met
name de posteriore delen. BRONJ kwam minder vaak voor in de bovenkaak
(28%). Extractie was de meest voorkomende trigger voor BRONJ laesies
(64%), gevolgd door spontane laesies (24%). Andere redenen (12%) bestonden uit het plaatsen van een implantaat, endodontische behandeling of
kroonpreparatie.
Parodontale metingen
BRONJ en controle patiënten verschilden niet significant in metingen van
PD, BOP, GI, PI of percentage sites met een PD van 4-6mm. Toch was het
percentage sites met PD groter dan 6 mm en CAL > 3mm significant hoger
(39%) in de testgroep dan in de controle groep (23.3%). BRONJ patiënten
hadden significant meer afwezige elementen dan controle patiënten.
Röntgenologische bothoogte
BRONJ patiënten hadden significant minder alveolair bot (0,59) dan controle patiënten (0,62). Het aantal BP infusies (p<0.001) en de gemiddelde
proportie bothoogte (p<0.007) waren significant geassocieerd met BRONJ.
Discussie
Uit het röntgenologisch onderzoek naar het botniveau om de hoeveelheid
resterend parodontaal steunweefsel te bepalen, hebben de onderzoekers een
hogere prevalentie gevonden van ernstige parodontitis bij BROJN patiënten
dan bij de controle patiënten. Dit was niet terug te zien in de klinische parameters, maar deze zijn mogelijk beïnvloed door het systemisch gebruik van
antibiotica en chloorhexidine mondspoeling bij de BROJN patiënten groep.

Aanbevelingen/conclusies:
• Patiënten met bisfosfonaat medicatie dienen tijdig te worden gescreend
op tandheelkundige problemen. Behandeling dient plaats te vinden
terwijl het totaal aantal doseringen van het BF nog laag is; bij voorkeur
voorafgaand aan de BF behandeling.
• Patiënten met intraveneus gebruik van BF lopen een groter risico op het
ontstaan van BRONJ dan patiënten met oraal gebruik van BF.
• De duur van het gebruik van het BF is van belang voor het risico op de
ontwikkeling van BRONJ.
• Het bovengenoemde artikel laat zien dat patiënten met parodontitis
vaker last zouden kunnen hebben van BRONJ laesies.
• Dit artikel onderzoekt niet of parodontale behandeling een beschermende rol kan spelen tegen het ontstaan van BRONJ. Verder onderzoek is
hiervoor nodig.

Wist u dat:
n

 P
 ersonen met ernstige tandvleesontstekingen een verhoogd risico kunnen
hebben op hart- en vaatziekten.

n

 D
 at de verwijzers enquête inmiddels is geanalyseerd en wij u graag
feedback geven in een volgende Paro-info.

Het team van de Parodontologische Kliniek Den Haag wenst u een fijne zomer.
Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, parodontologen NVvP
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