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Nederlandse 
samenvatting
Parodontitis en reumatoïde artritis; 
een zoektocht naar causualiteit en de 
rol van Porphyromonas gingivalis

Parodontitis is een chronische ontstekings-
ziekte met beschadiging van de zachte en 
harde weefsels die het steunweefsel van 
gebitselementen vormen (het parodontium) 
als gevolg. Als parodontitis niet behandeld 
wordt, kan het uiteindelijk leiden tot verlies 
van gebitselementen. 
Parodontitis heeft ook invloed op de algeme-
ne gezondheid. Parodontitis, als voorbeeld 
van een chronische onstekingsreactie veroor-
zaakt door een infectie, zou een rol kunnen 
spelen in de inductie, progressie en het in 
stand houden van chronische auto-immuun-
ziekten zoals reumatoïde artritis (RA). 
In het laatste decennium is er een groeiende 
interesse ontstaan voor epidemiologische en 
pathologische relaties tussen parodontitis en 
RA. Deze interesse is mede gewekt door de 
posttranslationele eiwit-modificatie citrul-
linatie en de daaropvolgende productie van 
auto-antistoffen, die kenmerkend zijn voor 
RA. Infectie en bepaalde micro-organismen 
zouden hierin een belangrijke rol kunnen 
spelen. 

In hoofdstuk 1 worden mogelijke interacties 
besproken die de associatie tussen deze veel 
voorkomende ziekten zouden kunnen ver-
klaren. Daarbij wordt vooral ingegaan op de 
mogelijke rol van de parodontale pathogeen 
Porphyromonas gingivalis.
RA and parodontitis zijn beide chronische 
ontstekingsziekten die worden gekenmerkt 
door een verstoorde immuunrespons. Ver-
hoogde secretie van pro-inflammatoire 
ontstekingsmediatoren resulteren in be-
schadiging van de zachte en harde weefels 
van het synovium en het parodontium. Ook 
delen beide aandoening risicofactoren, zoals 

genetische predispositie en roken. 
Sinds lange tijd wordt verondersteld dat 
systemische ontsteking en infectie een rol 
spelen in het uitlokken van productie van 
de reumafactor (RF). Met de reumafactor 
worden auto-antistoffen tegen het constante 
gedeelte van IgG bedoeld. RF was de eerste 
belangrijke biomarker voor de diagnose en 
het voorspellen van het verloop van RA. Later 
vond men een ander, meer specifiek auto-
antistof systeem voor RA; antistoffen tegen 
gecitrullineerde eiwitten (ACPA). Citrullinatie 
is een postranslationele modificatie die ver-
anderingen in eiwitconformatie kan veroor-
zaken. ACPA en RF zijn diagnostische markers 
voor RA; ze kunnen al in de pre-klinische fase 
van de ziekte aanwezig zijn en ze zijn sterk 
gecorreleerd met ziekte-activiteit. Waarom 
ze worden geproduceerd en wat hun pre-
cieze rol is in de ontwikkeling van RA is niet 
duidelijk. 
In een vatbaar persoon kan tolerantie tegen 
eigen gecitrullineerde eiwitten verloren gaan. 
Vatbare personen zijn bijvoorbeeld dragers 
van de HLA-DRB1 allelen die een gedeeld 
epitoop (SE) coderen, wat zou bijdragen aan 
antigeenpresentatie van gecitrullineerde 
eiwitten en leiden tot ACPA productie. P. 
gingivalis, een parodontale pathogeen die 
geassocieerd is met ernstige vormen van 
parodontitis, is de enige bacterie waarvan 
bekend is dat het een peptidylarginine deimi-
nase (PAD) enzym bezit, een enzym dat nodig 
is voor eiwitcitrullinatie. Doordat eiwitcitrul-
linatie uniek is voor P. gingivalis en doordat 
citrullinatie door P. gingivalis PAD enigszins 
verschilt van citrullinatie door humaan PAD, 
zou citrullinatie van bacteriële of humane 
eiwitten door P. gingivalis nieuwe epitopen 
kunnen genereren waartegen geen tolerantie 
bestaat en zo kan leiden tot de productie van 
ACPA. 

P. gingivalis wordt dus verondersteld een 
belangrijke rol te spelen in de associatie tus-
sen parodontitis en RA. Er is echter opvallend 
weinig onderzoek gedaan naar de orale ko-
lonisatie van P. gingvalis in RA patiënten. Om 
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uit te zoeken of de associatie tussen paro-
dontitis en RA afhankelijk is van P. gingivalis, 
onderzochten we in hoofdstuk 2 subgingivale 
kolonisatie met P. gingivalis en de antistof-
titer tegen P. gingivalis in het serum van 95 
patiënten met bestaande RA. We vergeleken 
dit met een controle groep van personen 
zonder RA (non-RA) die vergelijkbaar was wat 
betreft leeftijd, geslacht, aantal gebitsele-
menten, body mass index (BMI), rookgedrag 
en parodontale status. Verder vergeleken 
we de prevalentie van parodontitis in deze 
RA patiënten met een controlepopulatie van 
420 personen uit dezelfde geografische regio, 
die vergelijkbaar was wat betreft leeftijd, 
geslacht en sociaal economische status. We 
vonden een hogere prevalentie van ernstige 
parodontitis in RA patiënten vergeleken met 
de non-RA controles (27% versus 12%, p < 
0.001). Bovendien vonden we dat de mate 
van parodontitis gerelateerd was aan de 
mate van RA ziekte-activiteit. Er was geen 
verschil in IgM RF of ACPA titers tussen de 
RA patiënten met verschillende mate van 
parodontitis. Wel hadden RA patiënten met 
ernstige parodontitis een meer uitgesproken 
antistofrespons tegen P. gingivalis dan de 
non-RA controles met ernstige parodontitis. 
Het subgingivaal voorkomen van P. gingivalis 
was niet verschillend in beide groepen. In 
RA patiënten detecteerden we ACPA in de 
gingivocreviculaire vloeistof (GCF), een ont-
stekingsexcudaat van het parodontium. ACPA 
titers in serum en GCF van deze patiënten 
vertoonden een sterke correlatie (ρ = 0.89, p 
< 0.0001), suggestief voor diffusie van ACPA 
vanuit het plasma. Deze studie gaf ons geen 
aanwijzingen voor lokale ACPA productie in 
het parodontium. 

In hoofdstuk 3 onderzochten we of infectie 
met P. gingivalis prognostisch is voor het ont-
wikkelen van RA, door P. gingivalis antistof-
titers te meten in serum van patiënten met 
een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
RA die hier prospectief voor gevolgd werden 
(n = 289). Antistoftiters werden gemeten in 
baseline serum monsters van patiënten die 
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seropositief waren voor IgM RF of ACPA en 
gewrichtsklachten hadden (seropositieve 
arthralgia patiënten, SAP). De aanwezigheid 
van gewrichtsklachten in deze patiënten 
representeert waarschijnlijk een late fase van 
het pre-klinische stadium van RA. Invloed 
van anti-P.gingivalis seropositiviteit op het 
ontwikkelen van RA werd geanalyseerd met 
behulp van een multivariaat Cox regressie 
model met de duur tot de diagnose RA als 
afhankelijke variabele, en leeftijd, geslacht, 
aanwezigheid van HLA-DRB1-SE, roken, aan-
tal pijnlijke gewrichten, en CRP, ACPA en IgM 
RF positiviteit ten tijde van de inclusie als 
andere variabelen. Tijdens de follow-up peri-
ode (mediaan 30 maanden) ontwikkelde 33% 
(n = 94) van de SAP RA volgens de American 
College of Rheumatology/European League 
against Rheumatism criteria van 2010. SAP 
die RA ontwikkelden hadden geen hogere 
anti-P. gingivalis titers op baseline vergeleken 
met SAP die geen RA ontwikkelden gedu-
rende de follow-up periode. Bij gebruik van 
(arbitraire) waarden voor anti-P. gingivalis 
seropositiviteit was het aandeel IgA and IgG 
anti-P. gingivalis-positieve patienten zelfs ho-
ger in SAP die geen RA ontwikkelden. In SAP 
die RA ontwikkelden vonden we een zwakke 
correlatie van IgM anti-P. gingivalis met ACPA 
(p < 0.05, ρ = 0.23). Multivariate analyse liet 
geen invloed zien van anti-P. gingivalis, CRP, 
leeftijd geslacht en roken op het ontwikkelen 
van RA. We concludeerden uit deze studie 
dat anti-P. gingivalis titers niet prognostisch 
zijn voor het ontwikkelen van RA. 

Of parodontitis voorafgaat aan het ontwikke-
len van RA werd verder onderzocht in hoofd-
stuk 4. We onderzochten of parodontitis 
aanzet tot productie van auto-antistoffen die 
geassocieerd zijn met RA (RA geassocieerde 
auto-antistoffen, RA-AAB). Behalve ontste-
king van de orale mucosa (zoals parodontitis) 
is ook verondersteld dat ontsteking van long 
mucosa zou kunnen aanzetten tot de produc-
tie van RA-AAB. Doel van deze studie was te 
onderzoeken RA-AAB aanwezig zijn in serum 
van patiënten zonder RA, maar met ontste-
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king van orale- of long mucosa.
Aanwezigheid van RA-AAB (IgA en IgG anti-
cyclisch gecitrullineerd peptide-2 (anti-CCP), 
IgM en IgA RF, IgG anti-gecarbamyleerd eiwit 
(anti-CarP) en IgG en IgA anti-gecitrullineerde 
antistoffen tegen peptides van fibrinogeen, 
vimentine en α-enolase werd bepaald in 
serum van patiënten met parodontitis (PD, 
n = 114), bronchiectasis (BR, n = 80) of cystic 
fibrosis (CF, n = 41), allen zonder RA. Paro-
dontaal gezonde controle personen (HC, n = 
36) en patiënten met bestaande RA (n = 86) 
fungeerden als referentiegroepen. Voor RF 
werden diagnostische waarden voor sero-
positiviteit aangehouden. Seropositiviteit 
voor de andere RA-AAB werd gedefinieerd 
als meer dan 2 standaard deviaties boven de 
gemiddelde waarde van de HC. Associatie 
van mucosale ontsteking met RA-AAB sero-
positiviteit werd bepaald met behulp van een 
logistisch regressiemodel gecorrigeerd voor 
leeftijd, geslacht en roken. 
Statistische analyse liet zien dat IgG anti-CCP 
was geassocieerd met BR, en bijna significant 
met PD (p = 0.05). IgA anti-CCP- en IgA RF 
waren geassocieerd met CF. IgM RF was bijna 
significant geassocieerd met BR (p = 0.05). 
Leeftijd, geslacht en roken waren niet van 
invloed op de associatie van RA-AAB met de 
mucosale ontstekingsziekten. Seropositiviteit 
voor anti-CarP, evenals seropositiviteit voor 
alle onderzochte gecitrullineerde peptides, 
was alleen aanwezig in RA patiënten.  We 
concludeerden dat seropositiviteit voor RA-
AAB geassocieerd is met ontsteking van long 
mucosa (BR en CF) en mogelijk met ontste-
king van orale mucosa (PD), alhoewel de 
titers over het algemeen laag waren. Longi-
tudinaal onderzoek is nodig om te bepalen 
of mucosale ontsteking RA-AAB productie 
induceert en voorafgaat aan de ontwikke-
ling van RA. Daarin zou lokale aanwezigheid 
van RA-AAB van met name het IgA isotype 
moeten worden onderzocht in het ontstoken 
mucosale weefsel of in het ontstekingsexcu-
daat. 
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In hoofdstuk 5 werd expressie van het PPAD 
gen geanalyseerd in P. gingivalis isolaten uit 
patiënten met RA (n = 12) of zonder RA (n = 
80). Functionele analyse van PPAD bestond 
uit het beoordelen van citrullinatiepatronen 
van endogene eiwitten. Daarnaast werd aan-
wezigheid van het PPAD gen en endogene ei-
witcitrullinatie patronen onderzocht in twee 
aan P. gingivalis verwante species; Porphyro-
monas endodontalis en Porphyromonas asac-
charolytica. Variatie in gencompositie werd 
onderzocht door middel van sequentieana-
lyse en door polymerase ketting reactie (PCR) 
met verschillende primer sets; een voor het 
gehele PPAD gen en een voor het actieve 
gedeelte van het PPAD gen. Verder werden 
restrictie patronen van de PCR producten 
onderzocht die verkregen werden na digestie 
met drie verschillen restrictie-enzymen. 
PPAD was aanwezig in alle isolaten van P. gin-
givalis, maar afwezig in de verwante Porphy-
romonas species. Er werden geen dominante 
genetische variaties in PPAD of verschillen 
in gecitrullineerde endogene eiwitpatronen 
gevonden tussen P. gingivalis isolaten uit RA 
patiënten en isolaten uit patiënten zonder 
RA. Uit deze studie concludeerden we dat 
als P. gingivalis een rol spelt in RA dit waar-
schijnlijk niet komt door een variatie in het 
PPAD gen. 

Causualteit wordt bij uitstek getest in longi-
tudinale prospectieve cohort studies die op 
dit moment niet bestaan voor parodontitis 
en RA. Daarom werd in hoofdstuk 6 de thans 
bestaande literatuur, inclusief ons eigen on-
derzoek, getoetst voor causualiteit als meest 
voor de hand liggende verklaring voor de 
associatie tussen parodontitis en RA aan de 
hand van de Bradford Hill criteria. 
Vanuit epidemiologisch oogpunt komt pa-
rodontitis vaker voor in RA patiënten dan 
in patiënten zonder RA. De relatie tussen 
parodontitis en RA is dosisafhankelijk, dat 
wil zeggen, de ernst van parodontits hangt 
samen met de ziekteactiviteit van RA. Er zijn 
aanwijzingen dat parodontitis voorafgaat 
aan de ontwikkeling van RA, maar het is nog 
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mucosale ontstekingsziekten. Seropositiviteit 
voor anti-CarP, evenals seropositiviteit voor 
alle onderzochte gecitrullineerde peptides, 
was alleen aanwezig in RA patiënten.  We 
concludeerden dat seropositiviteit voor RA-
AAB geassocieerd is met ontsteking van long 
mucosa (BR en CF) en mogelijk met ontste-
king van orale mucosa (PD), alhoewel de 
titers over het algemeen laag waren. Longi-
tudinaal onderzoek is nodig om te bepalen 
of mucosale ontsteking RA-AAB productie 
induceert en voorafgaat aan de ontwikke-
ling van RA. Daarin zou lokale aanwezigheid 
van RA-AAB van met name het IgA isotype 
moeten worden onderzocht in het ontstoken 
mucosale weefsel of in het ontstekingsexcu-
daat. 
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In hoofdstuk 5 werd expressie van het PPAD 
gen geanalyseerd in P. gingivalis isolaten uit 
patiënten met RA (n = 12) of zonder RA (n = 
80). Functionele analyse van PPAD bestond 
uit het beoordelen van citrullinatiepatronen 
van endogene eiwitten. Daarnaast werd aan-
wezigheid van het PPAD gen en endogene ei-
witcitrullinatie patronen onderzocht in twee 
aan P. gingivalis verwante species; Porphyro-
monas endodontalis en Porphyromonas asac-
charolytica. Variatie in gencompositie werd 
onderzocht door middel van sequentieana-
lyse en door polymerase ketting reactie (PCR) 
met verschillende primer sets; een voor het 
gehele PPAD gen en een voor het actieve 
gedeelte van het PPAD gen. Verder werden 
restrictie patronen van de PCR producten 
onderzocht die verkregen werden na digestie 
met drie verschillen restrictie-enzymen. 
PPAD was aanwezig in alle isolaten van P. gin-
givalis, maar afwezig in de verwante Porphy-
romonas species. Er werden geen dominante 
genetische variaties in PPAD of verschillen 
in gecitrullineerde endogene eiwitpatronen 
gevonden tussen P. gingivalis isolaten uit RA 
patiënten en isolaten uit patiënten zonder 
RA. Uit deze studie concludeerden we dat 
als P. gingivalis een rol spelt in RA dit waar-
schijnlijk niet komt door een variatie in het 
PPAD gen. 

Causualteit wordt bij uitstek getest in longi-
tudinale prospectieve cohort studies die op 
dit moment niet bestaan voor parodontitis 
en RA. Daarom werd in hoofdstuk 6 de thans 
bestaande literatuur, inclusief ons eigen on-
derzoek, getoetst voor causualiteit als meest 
voor de hand liggende verklaring voor de 
associatie tussen parodontitis en RA aan de 
hand van de Bradford Hill criteria. 
Vanuit epidemiologisch oogpunt komt pa-
rodontitis vaker voor in RA patiënten dan 
in patiënten zonder RA. De relatie tussen 
parodontitis en RA is dosisafhankelijk, dat 
wil zeggen, de ernst van parodontits hangt 
samen met de ziekteactiviteit van RA. Er zijn 
aanwijzingen dat parodontitis voorafgaat 
aan de ontwikkeling van RA, maar het is nog 
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niet duidelijk of P. gingivalis met zijn unieke 
mogelijkheid om eiwitten te citrullineren 
hier een rol in speelt. PPAD, het enzym van P. 
gingivalis dat nodig is voor citrullinatie, heeft 
in dierstudies wel laten zien dat het een rol 
speelt in het ontwikkelen en het verergeren 
van experimentele artritis. Een causale rol 
voor parodontitis als chronische infectieuze 
ontstekingsziekte  in de ontwikkeling van RA 
lijkt biologisch gezien aannemelijk, hoewel 
de rol van parodontale pathogenen in men-
sen nog speculatief is. Aangezien er een gro-
te variatie bestaat in ziektemanifestatie van 
zowel parodontitis als RA, zou een causaal 
verband mogelijk alleen aanwezig zijn tussen 
bepaalde vormen van parodontitis en RA. 

Op dit moment concluderen we dat er sterk 
bewijs is voor een rol van P. gingivalis in de 
ontwikkeling van artritis in diermodellen. Dit 
is nog niet vastgesteld in mensen. Desalniet-
temin kan in de associatie tussen parodonti-
tis en RA aan het aan het merendeel van de 
Bradford Hill criteria voor causualiteit wor-
den voldaan.
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