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Tegenwoordig kan je het zo gek niet bedenken of de
invloed van probiotica erop werd reeds onderzocht.
Een toegenomen interesse in de hersen-darm-as leidde
bijvoorbeeld tot studies waarbij de rol van probiotica bij
het verminderen van stress, angst en depressie werd
aangetoond.

HET PROBIOTICUM LACTOBACILLUS REUTERI
PRODENTIS VOOR EEN GEZOND PARODONTIUM

PROBIOTICA VOOR EEN GEZONDE MOND
In een gezonde mond is er een dynamisch evenwicht
tussen het microbioom, de gastheer en de omgeving.
Bepaalde factoren kunnen deze symbiotische relatie
verstoren, waardoor pathogene bacteriën uitgroeien. Dit
leidt op zijn beurt tot het ontstaan van orale problemen
zoals cariës, parodontitis, peri-implantitis, halitose, …

Net zoals onze telefoons er niet meer uitzien zoals twintig en zelfs
tien jaar geleden, zo evolueren onze tandheelkundige preventieve
en behandelstrategieën ook razendsnel. Een van die innovaties in
de tandheelkunde is het gebruik van probiotica, of het gebruik van
goede bacteriën om de mondgezondheid te verbeteren.

De klassieke behandelingen van deze aandoeningen,
zoals root planing bij parodontitis en tongschrapen bij
halitose, richten zich voornamelijk op het decimeren
van de pathogene bacteriën. Een potentiële aanvullende
therapie zou echter het gebruik van ‘goede bacteriën’/
probiotica kunnen zijn.

Isabelle Laleman

WAT IS EEN PROBIOTICUM?
De term probioticum bestaat uit de Griekse woorden προ
(voor) en βιος (leven). De huidige definitie, voorgesteld
door de Wereldgezondheidsorganisatie in 2002, luidt
“probiotica zijn levende micro-organismen die, wanneer
ze toegediend worden in een voldoende hoeveelheid,
een gunstig effect hebben op de gastheer.”

Om een bepaalde indicatie te claimen voor een probioticum, moet aan
twee voorwaarden voldaan worden. Ten eerst moet het een levend, goed
gedefinieerd (tot op stamniveau) micro-organisme zijn. Ten tweede moet
het gezondheidseffect aangetoond zijn (aan de hand van klinische studies).
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GESCHIEDENIS
Door de populariteit van sociale media lijkt ‘probioticum’
een modewoord te zijn, maar het gebruik ervan is verre
van nieuw. Rond de start van onze jaartelling raadde
Plinius Secundus maior (bekend van de ‘Naturalis Historia’)
al gefermenteerde melkproducten voor een gezonde
maag aan. In het begin van de vorige eeuw wakkerde de
Nobelprijswinnaar Élie Metchnikoff de interesse in goede
bacteriën weer aan wanneer hij in een lezing beweerde
dat de hoge levensverwachtingen van Bulgaren te danken
zijn aan hun yoghurtconsumptie. Het woord probioticum
an sich werd echter slechts in de jaren zestig voor het
eerst gebruikt.
Initieel probiotisch onderzoek richtte zich vooral op
de gastro-intestinale voordelen. De meest beschreven
toepassing is nog steeds het bestrijden van antibiotica-geassocieerde diarree. Probiotica zouden de kans
hierop met maar liefst 60% doen dalen. Daarnaast zijn
er talrijke andere indicaties voor het gebruik ervan in de
gastro-enterologie, zoals de behandeling van kolieken bij
zuigelingen en het verlichten van de symptomen van het
prikkelbaredarmsyndroom.

WAT IS LACTOBACILLUS REUTERI PRODENTIS?
L. reuteri Prodentis is op dit moment het best gedocumenteerde probioticum in de tandheelkunde. Dit is de
commerciële naam van een probioticum dat twee lactobacilli-stammen bevat, namelijk Lactobacillus reuteri
ATCC PTA 5289 en Lactobacillus reuteri DSM 17938. Deze
laatste stam, aanwezig in verschillende andere probiotische producten, werd geïsoleerd uit de moedermelk van
een Peruviaanse vrouw die in de Andes woonde.
L. reuteri ATCC PTA 5289 op zijn beurt is een stam specifiek
gericht op de mondgezondheid en werd geïsoleerd uit
de mond van een Japanse vrouw met een opmerkelijk
goede mondgezondheid. Natuurlijk worden deze tegenwoordig onder gecontroleerde omstandigheden in de
fabriek geproduceerd, zodat elk product dat in de winkel
terechtkomt dezelfde samenstelling heeft. Op dit moment

is dit probioticum beschikbaar onder de vorm van een
zuigtablet die 108 CFU van elk van beide stammen
bevat. Deze probiotische zuigtablet is beschikbaar onder
twee namen: BioGaia Prodentis en (op bijvoorbeeld de
Belgische markt) GUM PerioBalance.
L. REUTERI PRODENTIS EN PARODONTITIS
De best gedocumenteerde indicatie voor het gebruik van
L. reuteri Prodentis is als adjunct bij scaling en root planing
in parodontitispatiënten. Verschillende auteurs toonden
onafhankelijk van elkaar aan in gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studies dat een probioticum zorgt voor extra pocketreductie in matig diepe
(4-6mm) en diepe (≥ 7 mm) pockets. De patiënten die een
probioticum kregen hadden dan ook minder nood aan
verdere chirurgische behandeling.
In 2016 werden de vier beschikbare studies over dit onderwerp (Vivekananda, Vandana, and Bhat 2010; Teughels et
al. 2013; Ince et al. 2015; Tekce et al. 2015) samengevat
door Martin-Cabezas en medeauteurs (Martin-Cabezas et
al. 2016). Met behulp van een meta-analyse toonden zij
aan dat de patiënten in de probiotische groep gemiddeld
meer pocketreductie hadden dan de patiënten in de
controlegroep.
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Figuur 1: de pocketdieptereductie was in elke studie groter in
de probioticagroep vergeleken met de controlegroep
VVTMAGAZINE JUNI 2020

23

NIEUWE GENERATIE

MEER COMFORT & CONTROLE
BI-DIRECTION
TRAV-LER®

Een verzekeraar
die tot het uiterste
1 gaat
BORSTEL
voor jouw
2 veiligheid!
STANDEN

JOUW
KEUZE!

900

Protectas beschermt je als tandarts
volledig én zeer voordelig!

Bescherm jezelf optimaal tegen alle risico’s
in je professionele leven. Met Protectas, de
specialist in verzekeringen voor elk medisch
beroep.
Bij Protectas krijg je een volledig aangepaste
verzekeringspolis. Je beschermt ook jouw
gezins- en privéleven – met polissen die alle
risico’s volledig dekken.

BETERE TOEGANKELIJKHEID
TOT
ACHTERSTE
KIEZEN
Als DE
VVT-lid
krijg je exclusief
de meest
uitgebreide waarborgen. En een aanzienlijke
korting op al jouw verzekeringen:

25% medische
MEER PLAKVERWIJDERING*
beroepsaansprakelijkheid
tandarts
DANKZIJ
DE NIEUWE BORSTELHAREN
brand en diefstal in tandartspraktijk
en woning
gezinsaansprakelijkheid
(BA Familiale)
ANTIBACTERIËLE
CHX COATING
VOOR
BETERE HYGIËNE
autoverzekering
(BA Auto + omnium)
levensverzekering (Life Benefit)
arbeidsongevallen van huispersoneel
en alle andere verzekeringen
voor tandartsen

*Vergeleken
bij een normaal
Een verzekering
die alles dekt?
filament

GEZOND TANDVLEES. GEZOND LEVEN.TM

Tegen een uiterst voordelige prijs?
Bel nu naar 02 465 91 01 of mail naar:
info@protectas.be. Fax: 02 468 02 34.

DE NR.1 MERK IN INTERDENTALE REINIGING
@

mygum.be

f

gumbenelux

GECIVES SAINES. VIE SAINE.®
Dé verzekeringsspecialist
voor tandartsen
gumbenelux
in SUNSTAR Benelux B.V.

Daarnaast blijkt niet enkel probiotische supplementatie
bij initiële therapie effectief, maar blijkt dit voor extra
pocketreductie te zorgen als adjunct bij herinstrumentatie
van resterende pockets (Grusovin et al. 2019; Laleman et
al. 2020a). Dit resulteert klinisch in meer pocket closure en
minder nood aan chirurgie achteraf.
L. REUTERI PRODENTIS EN PERI-IMPLANTAIRE
AANDOENINGEN
In tegenstelling tot het adjunctief effect van probiotica
bij scaling en root planing konden tegenstrijdige effecten
gezien worden in de behandeling van peri-implant mucositis en peri-implantitis (Hallstrom et al. 2016; Galofre et al.
2018; Tada et al. 2018; Flichy-Fernandez et al. 2015; Peña et
al. 2019; Alqahtani et al. 2019; Laleman et al. 2020b). Alle
auteurs die het effect van probiotica onderzochten op
deze peri-implantaire aandoeningen zagen unaniem een
daling van de ontstekingsparameters (zoals bloeding na
sonderen) en pocketdieptes op het einde van de studie,
maar deze verschillen waren echter vaak vergelijkbaar in
de probiotica- en controlegroepen.
Het meest opmerkelijke intergroep-verschil werd
gevonden door Flichy-Fernandez en medeauteurs.
Zij stelden een statistisch significante grotere daling
van bepaalde pro-inflammatoire parameters vast bij
peri-implant mucositispatiënten die L. reuteri Prodentis
gebruikten in vergelijking met de controlegroep met
dezelfde aandoening.
L. REUTERI PRODENTIS IN SPECIFIEKE POPULATIES
Een specifieke patiëntengroep die ook voordeel zou
kunnen hebben bij het gebruik van L. reuteri Prodentis
zijn vrouwen met zwangerschapsgingivitis. In een studie
die 45 vrouwen volgde in het derde trimester van de
zwangerschap bleek dat een probioticum deze conditie
significant kan verbeteren vergeleken met een placebo.
Direct na de geboorte hadden de vrouwen in de
probioticagroep minder ontstoken tandvlees en minder
tandplak dan degenen in de controlegroep. Meer studies
zijn nodig om dit effect te bevestigen (Schlagenhauf et al.
2016).
Meer recent voerde deze onderzoeksgroep ook een studie
uit bij matrozen tijdens een militaire oefenmissie. Deze
groep werd enerzijds gekozen omdat de mondhygiëne
tijdens zo’n missie dikwijls suboptimaal is. Anderzijds is
een schip een zeer unieke onderzoeksomgeving, omdat >>>
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vele factoren (zoals voeding) die in andere klinische
studies moeilijk te controleren zijn, hier bij beide groepen
(quasi) identiek waren. Na 42 dagen was het tandvlees van
de matrozen uit de probioticagroep significant gezonder
dan bij de intake van de studie, terwijl in de controlegroep
er net significant meer ontsteking van het tandvlees was
(Schlagenhauf et al. 2020).
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L. reuteri Prodentis zorgt voor extra pocketreductie in matig diepe
(4-6mm) en diepe (≥ 7mm) pockets in parodontitispatiënten, zowel bij
de initiële therapie als bij herinstrumentatie. Daarnaast is het gebruik
van dit probioticum bij zwangerschapsgingivitis en in situaties waar
een optimale mondhygiëne moeilijk is (zoals militaire missies) verder
te onderzoeken. Op dit moment is er geen bewijs van het adjunctieve
effect van dit probioticum op de behandeling van peri-implant mucositis
en peri-implantitis.
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