
Immuun reactiviteit op tandheelkundige legeringen  

 

In de tandheelkunde worden vaak metalen toegepast; denk bij voorbeeld aan beugels, 

kronen, vullingen, implantaten. Blootstelling aan metalen in de mondholte kan echter 

gepaard gaan met allergische klachten, met plaatselijk ontstoken slijmvlies, of met vage 

klachten over of door het gehele menselijke lichaam. Het gebruik van metalen zal wellicht 

nooit helemaal uitgebannen kunnen worden omdat alternatieven, zoals gebaseerd op 

kunststoffen, ook niet altijd aan alle gebruiksvoorwaarden voldoen. Het proefschrift van 

Dessy Rachmawati werpt een nieuw licht op de mechanismen waarmee tandheelkundige 

legeringen irritatie, ontstekingen, en allergie kunnen veroorzaken. Hierbij staat de vraag 

centraal waarom tandheelkundige toegepaste metalen, zoals bij voorbeeld nikkel, palladium, 

en goud, het immuunsysteem kunnen activeren. Dit zou een rol kunnen spelen bij acute 

ontstekingsreacties en zou ook het adaptieve immuunsysteem kunnen stimuleren. De 

resultaten uit dit proefschrift dragen bij aan de bewustwording van de gezondheidsrisico’s die 

blootstelling aan metalen bij onderzoekers, tandartsen, en patiënten kunnen geven. Ook zijn 

de resultaten van belang voor de tandarts die adequate legeringen voor zijn of haar 

patiënten moet selecteren: legeringen met minimale (ongewenste) bijwerkingen op het 

immuunsysteem. Hoewel tandheelkundig toegepaste metalen immuunreacties kunnen 

opwekken, kunnen zorgvuldige productie, het gedegen testen van metaallegeringen, en 

gepaste klinische monitoring, bijdragen tot veilig verantwoord gebruik. De resultaten van dit 

proefschrift kunnen van waarde zijn voor toekomstige richtlijnen ten behoeve van het 

vervaardigen van nieuwe tandheelkundige legeringen. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Innate immune reactivity to dental alloys 

Use of metals in dentistry is quite common: for example braces, crowns, fillings, implants. Oral 

exposure to metals and metal alloys is frequently associated with local and systemic adverse 

reactions. Problems sometimes occur, such as allergy, locally inflamed mucous membrane, or 

vague symptoms throughout the entire human body. However, alternatives such as methacrylate 

likely will never completely replace metals, since their characteristics do not always meet all 

clinical requirements. The study presented in the thesis of Dessy Rachmawati highlights 

mechanisms by which dentally applied metals can cause irritation, inflammation, or allergy. 

Additionally, the question is addressed why some metals, such as nickel, are known to be strong 

sensitizers while others seldom cause allergy. This thesis contributes to the understanding why 

metal-sensitivity occurs so frequently and can help the researcher, dentist, and patient to 

become more aware of the potential health effects of dental alloys. This information may also be 

useful for dentists with selection of alloys that have minimal immune stimulatory capacity. The 

results of this thesis can contribute to a rational basis for future guidelines on the use of metal 

alloys in the oral cavity.  

 


