Paro-info

?
s
i
t
i
t
on
d
d
g
o
r
o
o
Pa
rh n
e
v
k
oo hart- e
n
a
D
op ?
o
c
i
ris ziekten
vaat

november 2009

Parodontitis patiënten dienen cardiologisch
te worden onderzocht
The American Journal of Cardiology en Journal of Periodontology hebben
afgelopen juli in beide tijdschriften een consensus rapport gepubliceerd
m.b.t. de relatie tussen parodontitis en atherosclerotische hart- en vaatziekten.
Zij hebben daarin aanbevelingen gedaan aan tandheelkundige zorgverleners, huisartsen en cardiologen. Wij willen graag deze kennis met u delen
ten bate van de patiënten met moderate tot ernstige parodontitis die u en
wij diagnostiseren en behandelen.
J.Periodontology 2009;80:1021-1032. Vincent E. Friedewald,
Kenneth Kornman, James D. Beck, Robert Genco, Allison Goldfine,
Peter Libby, Steven Offenbacher, Paul M. Ridker, Thomas E. van Dyke
en William C. Roberts: The American Journal of cardiology and journal
of Periodontology Editors Consensus: Periodontitis and Atherosclerotic
cardiovascular Disease. Artikel is te vinden op www.perio.org
Het blijkt dat veel patiënten met parodontitis eveneens de belangrijkste
risicofactoren bezitten voor cardiovasculaire aandoeningen (CVA). De verklaring hiervoor en de te nemen maatregelen vindt u hieronder beschreven.
Het menselijk lichaam functioneert als eenheid d.m.v. ontelbare in elkaar
gevlochten biologische processen. Een abnormaal verloop van deze processen ergens in het lichaam heeft onvermijdelijk een diepgaand averechts
effect op het functioneren daarvan elders in het lichaam. Een voorbeeld
hiervan is het proces van ontsteking. Ons immuunsysteem dat traditioneel
werd gezien als afweer tegen infectie en promotor van genezing blijkt uit
veelvuldig recent onderzoek een actieve rol te spelen in vele chronische
aandoeningen zoals hypertensie, diabetes, artritis, maagzweer, psoriasis en
de twee hieronder beschreven aandoeningen: atherosclerotische hart- en
vaatziekten en parodontitis.
Het doel van de auteurs is om medische en tandheelkundige behandelaars
een beter inzicht te geven in de link tussen cardiovasculaire aandoeningen
en parodontitis, en daarmee een betere preventie te bereiken tegen cardiovasculaire incidenten voor patiënten bekend met parodontitis.

Parodontitis
Parodontitis is zoals u bekend een chronische bacteriële ontsteking waardoor bot en bindweefsel van het parodontium wordt afgebroken. Wanneer
bacteriën ongestoord een biofilm kunnen vormen op de tandwortels zal
deze door ecologische invloeden zich veranderen in een gramnegatieve
flora bestaand uit o.a. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola en
Tanarella forsythia. De bacteriën triggeren een reeks immuunreacties bij de
gastheer met als doel de bacteriën te elimineren. Omgevings-, genetische
en verworven risicofactoren zoals diabetes mellitus, stress en roken accelereren het ontstekingsproces bij parodontitis. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat parodontitis ook een systemisch inflammatorische reactie
teweegbrengt met als gevolg detecteerbaar verhoogde inflammatorische
en immuun markers zoals C-reactive proteine (CRP). In de parodontale
praktijkvoering wordt onderzoek naar deze markers nog niet uitgevoerd.
Het belang van de bovengenoemde markers blijkt wel uit cardiovasculair
onderzoek.
De prevalentie van parodontitis onder volwassenen is in de meeste geïndustrialiseerde landen zo’n 30-50 % in een milde vorm en 5-15 % in een
ernstige gegeneraliseerde vorm. In ontwikkelingslanden kan de prevalentie
hoger liggen. Indien na screening blijkt dat er sprake is van parodontitis
dient een uitgebreid klinisch en radiologisch onderzoek plaats te vinden.
Parodontitis en cardiovasculaire ziekten (CVA)
Onderzoek toont associatie aan tussen parodontitis en cardiovasculaire
aandoeningen. De literatuur geeft uiteenlopende resultaten weer variërend
tussen geen oorzaak gerelateerde associatie tot een sterk oorzaak gerelateerde samenhang tussen parodontitis en cardiovasculaire aandoeningen.
De uiteenlopende resultaten zijn te verklaren door de grote verscheidenheid in leeftijd, etniciteit, geografische locatie, uiteenlopende definities van
parodontitis en de toegepaste meetmethoden.
Deze meetmethoden variëren van orale klinische metingen, zoals pocketdiepte en bloeding na sonderen, tot radiologie, microbiologie, bloedanalyse
en/of ultrasone meting van de dikte van de vaatwand van de carotiden.

De auteurs van dit artikel durven nog niet parodontitis te benoemen als
oorzaak van de verschillende uitingen van hart- en vaatziekten. Parodontitis
wordt echter wel benoemd als een risicofactor of marker, los van overige
risicofactoren en markers voor bijvoorbeeld aandoeningen aan de kransslagaderen van het hart met een relatief risico van 1,24-1,35. In een onderzoek onder mannelijke veteranen onder de 60 was zelfs sprake van een
waarde van 2,12, variërend tussen 1,26-3,30 binnen het 95% confidentie
interval.
Parodontitis is eveneens voor cerebrovasculaire aandoeningen en perifere
arteriële aandoeningen vastgesteld als risicofactor en wordt geassocieerd
met een verhoogd risico voor het voorkomen of recidivering van deze ziektebeelden. Lees ook over het risico op cardiovasculaire ziekten bij patiënten
met parodontitis en diabetes in onze Paro-info juni 2009.
(www.paro-denhaag.nl).
MECHANISMEN tussen parodontitis en CVA
1) M
 oderaat tot ernstige parodontitis verhoogt het niveau van systemische
ontstekingen typisch voor alle chronische inflammatorische ziektebeelden.
Dit is meetbaar door de stijging in biologische markers zoals CRP.
Behandeling van moderaat tot ernstige parodontitis tot een klinisch
aanvaardbaar niveau is voldoende om eveneens het verhoogde niveau
van ontstekingsmediatoren te doen zakken.
2) In onbehandelde parodontitis lekken de paropathogene bacteriën vanuit
de ontstoken pockets door het geülcereerde epitheel naar de bloedbaan
en kunnen worden teruggevonden in atherosclerotische plaques aan de
vaatwanden.
Een directe relatie tussen parodontitis en CVA bestaat door een reeks van
risicofactoren die voor beide ziektebeelden zijn vastgesteld. Boven alles
staat roken. Van belang zijn eveneens: diabetes mellitus, overgewicht,
verhoogde triglyceriden en totaal cholesterol, hypertensie, ernstige depressie, fysieke inactiviteit, familiehistorie van parodontitis of CVA, toenemende
leeftijd en het mannelijke geslacht.

Klinische aanbevelingen zijn:
I Tandheelkundig:
Reductie van het verhoogde niveau van systemische inflammatoire markers
bij onbehandelde of ontoereikend behandelde parodontitis patiënten is
wenselijk. Dit zal op een aantal niveaus moeten plaatsvinden d.m.v.
1) parodontale behandeling
2) 	informatie verstrekking aan de patiënt over het feit dat verhoogd risico
op CVA is geassocieerd met parodontitis
3)	De patiënt aanbevelen en/of verwijzen voor cardiovasculaire screening
en onderzoek wanneer ook één of meer van de grote risicofactoren
bestaan (roken, familiaire CVA, of dyslipidemie).
II Medisch:
a) 	Patiënten met parodontitis dienen medisch onderzoek te ondergaan
met in ieder geval het vaststellen van het risico op CVA, historie van
CVA, hartaanval, diabetes mellitus, hypertensie en dyslipidemie.
b) 	Daarnaast dient een volledig lichaamsonderzoek plaats te vinden
gevolgd door jaarlijkse bloeddrukmeting in rust.
c) 	Bloedonderzoek dient te omvatten lipiden onderzoek (totaal cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol en triglyceriden) en nuchtere
bloedglucose meting. Meting van plasma CRP dient te worden overwogen gezien dat recent onderzoek suggereert dat verhoogde CRP
aanwijzing kan geven m.b.t. hoe rigoureus lifestyle veranderingen
dienen te worden doorgevoerd.
III
A. 	Patiënten met parodontitis en een verhoogd niveau van cholesterol
en triglyceride, of een verhoogde CRP worden geadviseerd om hun
levensstijl zoveel mogelijk te veranderen o.a. door te kiezen voor
plantaardige vetten en verzadigd vet te vermijden, hun gewicht te
reduceren, fysieke activiteit te vergroten, en alcohol inname te
beperken.
B.	Cholesterol verlagende medicatie moet worden gebruikt wanneer
lifestyle verandering onvoldoende effect heeft.

IV
Iedere parodontitis patiënt die rookt dient te stoppen, omdat roken een
doorslaggevende risicofactor is voor atherosclerose en parodontitis.
V
A)	Patiënten met parodontitis en hypertensie dienen medisch behandeld
te worden om een normale bloeddrukwaarde te bereiken.
B)	Patiënten met parodontitis en hypertensie dienen een verandering
van lifestyle aan te gaan met oog op reductie van gewicht en een dieet
te volgen rijk aan Kalium en Calcium. Zij dienen veel te bewegen.
C)	Wanneer lifestyle veranderingen ontoereikend zijn dient farmacologisch te worden behandeld.
D)	Bij patiënten waar bloeddruk verlagende medicijnen zoals Nefidipine
wordt geslikt dient aandacht te worden besteed aan een verhoogd
risico op gingivahyperplasie en een verslechtering van de parodontale
gezondheid hierdoor. (6% van de patiënten). Diltiazem, Amlodipine
en Verapamil lijken minder risico te geven op gingivahyperplasie.
VI
Patiënten met parodontitis en metabolisch syndroom (> dan drie van de volgende
waarnemingen: overgewicht, verhoogd serum triglyceride en/of medicatie
daartegen, verlaagd HDL cholesterol en/of medicatie daarvoor, verhoogde
bloeddruk en/of medicatie daartegen en verhoogd nuchter glucosegehalte of medicatie daartegen) dienen te worden geïdentificeerd en behandeld met
oog op een te veranderen lifestyle om reductie van gewicht te bereiken.
Metabolisch syndroom is nauw verbonden met het risico op insulineresistentie,
en daarmee ook het risico op CVA ongeacht het LDL cholesterol niveau.
Samenvattende conclusie:
-	Screen alle patiënten tijdens de periodieke tandheelkundige controle op
parodontitis.
- 	Patiënten met DPSI 3+ en DPSI 4 en dus moderaat tot ernstig gevorderde
parodontitis voorlichten over hun verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij parodontitis.

-	Er voor zorg dragen dat de patiënten dienaangaande contact opnemen
met de huisarts voor onderzoek en bovendien zich volledig parodontaal
laten onderzoeken en behandelen in uw of in onze regie.
-	Extra alert zijn voor de cardiovasculaire risici bij patiënten met diabetes
en parodontitis.
Wist u dat:
n

	Onze wetenschappelijke informatie over diabetes in de vorige
Paro-Info te vinden is op onze website, www. paro-denhaag.nl

n

	Meerdere verzekeraars de actieve parodontale behandeling van diabetespatiënten volledig vergoeden waarneer deze plaats vindt in onze kliniek.

n

	2-3 kiwi’s a day keeps the doctor away – en dat dit te danken is aan
deels de hoge vitamine C inhoud, deels de inhoud aan antioxidanten
(Gorinstein 2008 Food and Toxicology).

	Eén poetsinstructie met de handtandenborstel slechts 5% plakreductie
geeft. Herhaalt u dit 3 maal dan wordt er 25% plakreductie bereikt.
	Herhaalt u de poetsinstructie 3 maal met de elektrische borstel is er
52% plakreductie mogelijk (Friedus v.d. Weijden 2005).
n

n

	Gevoelige tandhalzen, dentine hypersentiviteit vooral samenhangt met
erosie door consumptie van zurig voedsel en drank. Denk aan fruit,
frisdrank en wijn.

n

De parodontologen en onze teamprothetist tijd beschikbaar stellen voor
telefonisch of persoonlijk overleg met de verwijzer over verwezen of te
verwijzen patiënten.

Vriendelijke groet,
Tine Vangsted, John Raber, Jacqueline Speelman,
Sokratis Katsamakis, Ilara Zerbo
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