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Dentomaxillaire en –faciale problemen
bij cleidocraniale dysplasie
Een 14-jarige jongen met cleidocraniale dysplasie wordt verwezen naar een afdeling
Orthodontie met een nagenoeg nog volledige tijdelijke dentitie. Klinisch en röntgenologisch
onderzoek laat 7 boventallige blijvende gebitselementen zien: 13’, 11’, 21’, 23’, 28’, 35’ en 45’. Er wordt een
gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling gestart, waarbij de boventallige gebitselementen chirurgisch
worden verwijderd en de geïmpacteerde gebitselementen worden vrijgelegd om vervolgens met de gesloten
eruptietechniek orthodontisch te worden geëxtrudeerd.
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Gegeven

Intraoraal onderzoek

Een bijna 14-jarige jongen wordt verwezen met als voornaamste
klacht dat hij, in vergelijking met zijn klasgenoten, nog veel tijdelijke gebitselementen heeft. De jongen is opmerkelijk klein van
gestalte, goed gezond en heeft een normale intelligentie. De schedelvorm is brachycefaal met een uitgesproken frontale en pariëtale welving en hypoplasie van het middengezicht. De neusbasis
is breed, waardoor de ogen ver uiteen lijken te staan (hypertelorisme). Er is een ‘gummy smile’ van ongeveer 3 mm. Het profiel
is recht en de nasolabiale hoek is stomp (afb. 1a-c). Genetisch
onderzoek bij de geboorte wees op dysostosis cleidocranialis, een
autosomaal dominant overgeërfde aandoening, waardoor de jongen in alle daarvoor karakteristieke klinische kenmerken erg op
zijn vader lijkt.

Bij deze 14-jarige patiënt is de dentale leeftijd duidelijk vertraagd
in vergelijking met de chronologische leeftijd: alleen de blijvende gebitselementen 16, 26, 36, 41, 42 en 46 zijn doorgebroken.
Alle overige gebitselementen zijn nog tijdelijk en tonen een uitgesproken slijtage. Gebitselement 54 is distaal carieus en ter
hoogte van het onderfront is tandsteen aanwezig. Het tijdelijke
gebit toont crowding in het bovenfront, ten gevolge van de hypoplasie van de bovenkaak in de drie dimensies. Er is een boventallige tijdelijke hoektand aanwezig in het eerste en tweede kwadrant. Zowel rechts als links bestaat er een beperkte
mesio-occlusie. Door de smalle en terugliggende bovenkaak
functioneren alle gebitselementen, behalve gebitselement 63 met
gebitselement 73, in kruisbeet. Er is een omgekeerde sagittale

Afb. 1. a t/m c. Extraorale opnamen voor het begin van de behandeling.
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Afb. 2 a t/m e. Intraorale opnamen voor het begin van de
behandeling: het tijdelijke gebit is nagenoeg nog volledig aanwezig
(er is een boventallige 53’ en 63’), de bovenkaak is hypoplastisch en er
is een beperkte mesio-occlusie met een omgekeerde sagittale
overbeet.

overbeet in het front en de diepte van de beet is gering (0 mm)
(afb. 2a-e).

vaardigd door de afdeling Medische Computer Beeldvorming,
ESAT en Radiologie (afb. 6).

Röntgenologisch onderzoek

Behandelstrategie

Op het orthopantomogram lijken 4 boventallige gebitselementen te zien: 2 boventallige hoektandkiemen in het eerste en tweede kwadrant (13’ en 23’) en 2 boventallige tweede premolaarkiemen in het derde en vierde kwadrant (35’ en 45’). De kroonvorm
van gebitselement 28 lijkt abnormaal en de tandkronen van de
gebitselementen 11 en 21 zijn uitzonderlijk radio-opaak. Het bot
van de onderkaak is van een abnormaal lage densiteit met talrijke lijnstructuren. De anterieure en posterieure rand van de opstijgende tak van de onderkaak verlopen nagenoeg parallel (afb. 3).
Op de röntgenschedelprofielopname is het sfenoïd been
onduidelijk begrensd en is het nasale botstuk niet gemineraliseerd en dus niet zichtbaar. Het occipitaal bot toont een
Wormiaanse structuur, wijzend op de aanwezigheid van verschillende onvolledig gefuseerde ossificatiecentra (afb. 4 en zie h
in afb. 9a). Er bestaat een mesiorelatie van de kaken. Op de CTscan wordt een submukeuze palatoschisis uitgesloten, maar worden nog bijkomende boventallige gebitselementen opgemerkt,
namelijk de gebitselementen 11’ en 21’; het gebitselement 28 vertoont een afwijkende kroonvorm (afb. 5). Op basis van de CTopname worden vervolgens driedimensionale beelden ver-

Na overleg met de patiënt en met de afdeling Mond-, Kaak- en
Aangezichtchirurgie wordt besloten een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling te starten. Door de jonge leeftijd van de patiënt en de relatief tijdrovende chirurgische ingreep
in beide kaken, wordt het verwijderen van de boventallige gebits-
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Afb. 3. Orthopantomogram voor het begin van de behandeling:
boventallige gebitselementen 13’, 23’, 35’ en 45’, abnormale
kroonvorm van tand 28 en verhoogde radio-opaciteit van 11 en 21.
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elementen en het vrijleggen van de diep geïmpacteerde gebitselementen uitgevoerd onder algemene anesthesie. Hierbij wordt
de gesloten eruptietechniek toegepast (Becker et al, 1997a). Een
goede toegang wordt verkregen via brede weke weefsellappen. Er
wordt bot verwijderd rondom de ingesloten tandkronen. Hierbij
blijven de buccale en linguale botplaat gespaard. De glazuurcementgrens wordt niet overschreden (Vanarsdall en Corn,
1977). Elk vrijgelegd gebitselement wordt voorzien van een ‘eyelet’ door middel van de directe bondingtechniek en geligeerd met
een metaalligatuur (Becker et al, 1996). Na het beëindigen van de
procedure, worden de weefsellappen teruggeplaatst en gehecht.
De metaalligaturen treden midcrestaal uit de alveolaire mucosa
(Kokich en Mathews, 1993; Burden et al, 1999).
De chirurgische behandeling wordt geprogrammeerd in 2 sessies. De keuze hiervoor wordt gerechtvaardigd door de noodzaak
van verankering voor de orthodontische apparatuur tijdens het
extruderen van de vrijgelegde gebitselementen. Hiermee wordt
ook vermeden dat het herstel al te pijnlijk zou zijn (algemene
malaise, zwelling, bloeding, voedselretentie) en het kauwcomfort
te gering na een eenmalige langdurige ingreep (Chaushu et al,
2004). Bovendien wordt verkozen om de tandkiemen pas te verstoren in hun ontwikkeling wanneer de wortel voor tweederde is
afgevormd. Omwille van de verschillende ontwikkelingsstadia
van de ingesloten gebitselementen, wordt besloten de normale
wisseling van het gebit na te bootsen in een eerste en tweede
wisselfase.
Om de totale behandelduur zo kort mogelijk te houden, wordt
na elke chirurgische ingreep niet gewacht op een eventuele spontane eruptie (Jensen en Kreiborg, 1990), maar worden de gebitselementen onmiddellijk belast door middel van orthodontische
elastiektractie van een labiale 0,45 boog naar de metaalligaturen
op de vrijgelegde gebitselementen (afb. 7).

Afb. 4. Teleradiografie voor het begin van de behandeling: Klasse IIIkaakrelatie ten gevolge van een maxillaire hypoplasie.

Beschouwing
Ongeveer 40% van de gevallen van dysostosis cleidocranialis of
cleidocraniale dysplasie (CCD) zijn spontane mutaties van het
RUNX2-gen, dat gelokaliseerd is op de korte arm van chromosoom 6 (Gorlin et al, 1990; Neville, 1995; Mundlos et al, 1997;
Golan et al, 2003; Yoshida et al, 2003). Het RUNX2-gen codeert
voor het RUNX2-eiwit, dat functioneert als een transcriptiefactor bij de vorming van bot en tandweefsels. De meeste mutaties
in het RUNX2-gen zijn gelokaliseerd in het DNA-bindingsdomein en resulteren in een haploïnsufficiëntie waarbij één allele
functioneel volledig wordt uitgeschakeld. Mutaties in het runt
homoloog domein of in het transactivatie domein van het gen
schakelen de eiwitfunctie niet volledig uit (Mundlos et al, 1997;
Yoshida et al, 2003). Om die reden is het fenotypisch spectrum
van CCD dan ook extreem variabel, gaande van een zeer lichte
aandoening tot een veralgemeende aantasting. Ten gevolge van
de verstoorde botformatie en –maturatie is CCD gekenmerkt
door dwerggroei, hypoplasie of aplasie van de sleutelbeenderen
(waardoor de patiënt de schouders bij elkaar kan brengen; zie afb.
8); smalle en abnormaal gevormde heup- en schaambeenderen
en vervorming van de thorax. De botmalformaties ter hoogte van
het dentofaciale skelet omvatten: 1. de schedel: vertraagd of niet
sluiten van de fontanellen en Wormiaanse botstructuren (Jeanty
et al, 2000); 2. de maxillofaciale regio (tab. 1 en afb. 9a): afwezigheid van nasaal bot, welving van de frontale beenderen, prominente kin, maxillaire hypoplasie en een smal en hoog palatum
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Afb. 5. CT-coupe van de bovenkaak: boventallig gebitselement 28’ en
afwijkende kroonvorm van gebitselement 28.

dat soms gepaard is met een submukeuze palatumspleet of volledige spleet van het harde en zachte gehemelte (Gorlin et al,
1990; Richardson en Deussen, 1994; Neville, 1995; Golan et al,
2003; Golan et al, 2004); en 3. boventallige gebitselementen (tab.
1 en afb. 9b). De patiënt zelf ondervindt in de meeste gevallen
geen ongemak van deze karakteristieke kenmerken. Het uitvoeren van uitgebreide algemene of maxillofaciale chirurgische
ingrepen is daarom niet te rechtvaardigen (Becker et al, 1997a).
De enige klacht vormen meestal de dentale stoornissen die opvallen vanaf de late jeugdjaren: de retentie van het tijdelijk gebit, de
aanwezigheid van boventallige tandkiemen en het niet erupteren
van de blijvende gebitselementen. De vertraagde of gestopte
spontane eruptie van de blijvende gebitselementen wordt in de
literatuur toegeschreven aan verschillende factoren: 1. de aanwezigheid van boventallige gebitselementen; 2. misvormde tandwortels zonder cellulair cementum; 3. het te dichte kaakbot; en/of
4. de abnormale resorptie van bot en tijdelijke gebitselementen
(Farrar en Van Sickels, 1983; Jensen en Kreiborg, 1990).
Voor dit dentaal probleem bij CCD worden zeer uiteenlopen-
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Afb. 6. Ingekleurde driedimensionale beelden vervaardigd uit CT-beelden. Oranje = tijdelijk gebit; grijs = blijvend gebit; rood = boventallige a.
zijzicht rechts; b. vooraanzicht; c. zijzicht links; d. achteraanzicht.

de behandelstrategieën beschreven in de literatuur. Ze kunnen
worden ingedeeld in 3 belangrijke groepen (Becker et al, 1997b).
Als eerste behandelmethode wordt gedacht aan tandvervanging
door uitneembaar prothetisch herstel (Weintraub en Yalisove,
1978; Butterworth, 1999), of door vast prothetisch herstel met
behulp van implantaten (Petropoulos et al, 2004). Voor een jonge
patiënt biedt deze oplossing weinig perspectief. Een tweede optie
is de chirurgische aanpak. Deze bestaat uit het verwijderen van
de boventallige gebitselementen, gevolgd door het chirurgisch
repositioneren of transplanteren van de blijvende gebitselementen (Jensen en Kreiborg, 1992). De prognose van autotransplantatie wordt nogal eens gecompromitteerd door ankylose, necrose en/of wortelresorptie (Kallu et al, 2005). Een combinatie van
een chirurgische met een orthodontische behandeling, waarbij
de blijvende gebitselementen actief worden geërupteerd en
gealigneerd geniet daarom de voorkeur als behandelstrategie
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(Hall en Hyland, 1978; Davies et al, 1987; Becker et al, 1997b).
Voor de evaluatie van kroon- en wortelvorm (onder andere
worteldilaceratie en –ontwikkeling) en de exacte lokalisatie (situering ten opzichte van de naburige gebitselementen) van de
boventallige en geïmpacteerde gebitselementen bij deze chirurgisch-orthodontische behandeling, hebben driedimensionale
CT-beelden superieure diagnostische waarde boven de conventionele tweedimensionale CT-coupes (Kim et al, 2003; Kitai et al,
2003; Sawamura et al, 2003). Het chirurgisch vrijleggen en/of verwijderen wordt hierdoor vereenvoudigd (afb. 6).
Bij het vervaardigen van de driedimensionale CT-beelden
wordt gebruikgemaakt van de verschillende radio-opaciteit van
de structuren om het beeld van de gebitselementen te onttrekken aan die van de omliggende botstructuren. Wordt deze drempel te laag ingesteld, dan is het alveolaire bot rond de gebitselementen niet volledig verwijderd; wordt deze te hoog ingesteld,
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Afb. 7. Na elke chirurgische ingreep wordt onmiddellijk een
orthodontische extrusiekracht uitgeoefend op de metaalligaturen.
a. Na de ‘eerste wisselfase’ ingreep.
b. Na de ‘tweede wisselfase’ ingreep.

Extraorale kenmerken

Intraorale kenmerken

-

Radiologische kenmerken op OPT
Radiologische kenmerken op röntgenschedelprofiel- opname
-

Frontale welving (a)
Hypoplastisch middengelaat (b)
Milde prognatische onderkaak (c)
Doorbraak tweede molaar bij
persisterende melktanden
Spacing van het onderfront ten
gevolge van brede onderkaak
Surnumeraire kiemen (d)
Parallelle zijden van de ramus
ascendens van de onderkaak (e)
Afwezigheid van het nasaal bot (f)
Misvormd sfenoïd bot (g)
Wormiaanse botstructuur (h)
Afgeronde goniale hoek (i)

Afb. 8. Door hypoplasie of aplasie van de sleutelbeenderen kan de
patiënt met CCD de schouders bij elkaar brengen.

Afb. 9. Craniofaciale kenmerken van CCD
a. Tracing van de teleradiografie uit afb. 4; voor een verklaring van de
letters, zie tab. 1. b. Orthopantomogram van 14-jarige jongen met
CCD; voor een verklaring van de letters, zie tab. 1.
9a

Tabel 1. Craniofaciale kenmerken van dysostosis cleidocranialis (zie
afb. 9) (Golan et al, 2003; Golan et al, 2004).

dan wordt een deel van de gebitselementen geëlimineerd op het
driedimensionale beeld (Kim et al, 2003; Sawamura et al, 2003).
Door de sensitiviteit van deze drempelinstelling wordt het weinig opake boventallige gebitselement 28’ niet afgebeeld op de
driedimensionale beelden, maar is het wel duidelijk zichtbaar op
de CT-coupes (afb. 6c-d versus afb. 5).

9b

Tot slot
Voor de patiënt met cleidocraniale dysplasie is een multidisciplinaire behandeling van belang, waarbij een endocrinoloog de
groeiproblematiek benadert en arts(en), tandarts en orthodontist een oplossing bieden voor de dentomaxillaire problemen. De
multipele boventallige en ingesloten gebitselementen maken uit-
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gebreid röntgenologisch onderzoek noodzakelijk. Driedimensionale computerreconstructies bieden een supplementaire diagnostische waarde bij het exact lokaliseren en evalueren van de
gebitselementen. Cone Beam CT heeft het voordeel van minder
stralenbelastend te zijn dan de conventionele CT (Tsiklakis et al,
2005).
Een goede behandelstrategie bij CCD is een combinatie van
een chirurgische met een orthodontische behandeling. De
opsplitsing van de chirurgische ingreep in een eerste en tweede
wisselfase en het gebruik van de gesloten eruptietechniek is daarbij aangewezen. De actieve orthodontische extrusie maakt, bij
een goede coöperatie van de patiënt, een eerste alignatie van de
gebitselementen vrij snel mogelijk.

three-dimensional tomographic images of the teeth for evaluating
supernumerary or ectopically impacted teeth. Angel Orthod 2003;
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Summary

Dentomaxillary and –facial problems in
cleidocranial dysplasia
A 14-year old boy with cleidocranial dysplasia was referred because of
an almost complete presence of the deciduous dentition. Diagnostics
by means of a panoramic radiograph, lateral headfilm, CT scan and
3D computer images of the dentomaxillary complex showed 7
supernumerary permanent teeth: 13’, 11’, 21’, 23’, 28’, 35’ and 45’. A
combined orthodontic-surgical treatment was started. The
supernumary teeth were removed surgically and the impacted teeth
are exposed. The closed eruption technique was used to extrude
these teeth orthodontically.
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