
Referaten. 

I. 
C. RösE (Freiburg i. B.) Ueber die Verwachsung von 

retinirten Zähnen mit den Kieferknochen. (Over de ver- 
groeinb van ingezette (?) tanden met de kaak). Anat. Anz. 
13 Dec. 1892. 

De verklaring, van het nooit aan de kaken vastgroeien van de 
tanden der zoogdieren moet worden gezocht in het oorzakelijk 
moment dat de Rertwig'sche epitheel schede altijd blijft doorgroeien, 
die in den vorm van een zeefachtig doorUoorden mantel van epitheel 
een onoverkomelijke hindernis vormt tuasclien liet been der alveoli 
en de cementlaag. Is deze epitlieelscliede vernietigd zooals bij 
gereplanteerde tanden, dan komt eene vergroeiing van den tand 
met de kaak tot stand. 

Zoodra het periodontium begint te groeien en de tandweefsels 
door been worden verdrongen, worden de hoogergedifferentieerde 
weefsels (dentine, glazuur) ten koste van de minder gedifferentieerde, 
doch vaatrijk beenachtig cement verdrongen. 

Eene vergroeiing komt eerst na de vernietiging van de epitheel- 
schede door periostitische processen of senile atrophie tot stand. 

Aan de beenvorming gaat resorptie der harde tandweefsels door 
een aan cellen rijk periodontium vooraf. Door onmiddelijke been- 
wording van dit woekerend periodontium onstaat eensdeels eene 
middelijke vergroeiïng met den tand, anderdeels eene onmiddelijke 
verbinding van het nieuwgevormd cement met het been van de kaak. 

11. 

A. EIOHHOLZ Racial variations in the length of the palatine 
process of the maxilla. (Veranderingen in de lenzte van het 
processus palatinus maxillae tengevolge van rassen verschil. 
Brit : Med : Journal 2 Juli 1892. 

EICHHOLZ komt, op grond van zijne metingen tot het resultaat 
dat de lengte van het proc. palat. bij de hooger ontwikkelde rassen 
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geringer is dan hij de lagere. Het verschil is geleidelijk. Variatiën 
in de breedte echter zijn niet karakteristiek. Tevens blijkt uit de 
metingen dat hoe hooger men bij de rassen opklimt, hoe minder 
steil de typische kromming is van het gehemelte. 

De voordracht over dit onderwerp werd gehouden 23 Mei 1892 
voor de Anatomical Society of Great Britain. 

III.  

Artificial teeth from a hygienic point of view. (kunst- 

tanden uit een hygienisch standpunt beschouwd). Lancet 

2 Jan. 1892. 

In een artikel voorkomende in bovengenoemd tijdschrift wordt 
op het ontstaan van ontstekingen van den mond gewezen, die 
dikwijls liet uitvloeisel zijn van de onzniverheia der kunstgebitten. 
Platen uit vulcaniet vervaardigd schijnen bijzondere eigenschappen 
te bezitten, het tanclvleescli te prikkelen en tot mondaandoeningen 
aanleiding te geven. 

IV.  

V. GARZIA   (Nape's) Penfigo primario della bocca e della  
faringe (Primaire pemphigus van den mond en vau het 
slijmvlies van de ) Napoli.arynx.ph  	Orfeo. 1892. 

Mededeeling van een geval uit de kliniek van MAssEï. De diagnose 
was van het begin af moeielijk te stellen, 10. omdat de pelnphigus 
oralis et pharyngeus dien van de huid geruimen tijd voorafging; 
20. doordien liet voorkomen van het slijmvlies groote overeenkomst 
had met dien van een ineenvloeiend condyloom, met oneffen en 
dikke epitheellaag bedekkende oppervlakte; 30. doordien de blazen 
op het slijmvlies van veel korteren duur waren dan die op de huid. 
Toen het exantheem zich uitbreidde, ontstonden zeer ernstige alge- 
meene verschijnselen. Geen enkele behandeling kon de exitus lethale 
voorkomen. 

V. 

Huegeniii. Stomatites uleéreuses septiques et leurs traite-' 
ments (Septische ulceratieve stoiijatitides en bare behandeling). 
Concours médical 

De eenvoudigste en de meest voorkomende vorm der ulceratieve 
ontstekingen van den mond is de Stomatitis herpetica, waarvan 
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twee vormen voorkomen: de discreets en de conflueerende. De eerste 
verschijnen als roode, verspreid liggende puntjes, die spoedig voor 
bleekgrijze blaasjes plaats maken; deze worden snel door een 
rooden hof omgeven, breken eindelijk door waardoor ronde of ovale 
ulceratiën ontstaan. De genezing volgt 3 4 dagen. In den tweeden 
vorm, vormen de open blaasjes omvangrijke ulceratiën met onregel- 
matige randen. De behandeling bestaat uit mondspoelingen van 
borax, aluin, citroensap, tannine en antiseptische mondwateren. 

De Stomatitis aphthosa : deze aandoening schijnt van het vee 
te stammen. De plaatselijke symptomen zijn ongeveer dezelfde 
als die van den conflueerenden vorm der Stomatitis herpetica. 
Geconcentreerde oplossing van salicyl. natr. geeft verrassend goede 
en snelle resultaten. Stomatitis impetiginosa komt aan de binnen- 
vlakte der lippen en op bepaalde plaatsen van het slijmvlies van 
den mond voor. De opaalkleurig doorschijnende vlekken, kunnen 
slechts met opvallend licht gezien worden. Zij nemen in dikte toe, 
steken boven het niveau van het grondvlak uit, en nemen ten slotte 
een geelachtige of grijze kleur aan. Tegen dezen vorm van Stomatitis 
is een tonisch regime, spoelsels van chloor of naphtol-water geïndiceerd. 

Verder bespreekt H. nog de bij Broncho-pneumonie, kinkhoest 
en typhus voorkomende Stomatitis ulcerosa. ; vervolgens Stomatitis 
ulcero-membranosa, Stomat. diphtheritica; Gingivitides ulcerosae; 
Stomat : bij de exanthemata, Scorbuut, Stomat. gangraenosa, tubercu- 
losa en syphilitica ; en ten slotte de toxische ontstekingen van het slijm- 
vlies van den mond; altegader vormen waarvan niets bijzonders 
te zeggen valt. 

Als conclusie stelt H. dat de ulceratieve Stomatitides allen hunnen 
oorsprong aan bacteriën te danken hebben. Het beste prophylacticum 
is het dikwijls omspoelen van den mond met antiseptische oplossingen 
waaraan men gevoegelijk een of ander aromatische stof kan toe- 
voegen (oplossingen van naphthol, sublimaat, carbol, en thymol 
met toevoeging van spie. menth. pip. e. a.) 

VI. 

PLIOQTJIL Les infections gnraks d'origine dentaire. (De 
tanden als oorzaak van algemeene infectie). Gaz. des htpit. 1892. 

Op tweeërlei wijze kan de infectie van de tanden uit geschieden: 
plaatselijk n. m. door een osteo. periostitis of door een adenitis. 
In deze gevallen moet men de pyorrhoea alveol. of den carieuzen 
tand opzoeken die tot uitgangspunt van de infectie hebben gediend. 
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Minder bekend is de tweede vorm van infectie cl. i., de algemeene. 
PLICQUÉ heeft in meer dan 10 gevallen gezien dat de extractie 
van een carieuzen tand bevorderlijk voor den algemeenen gezond- 
heidstoestand is geweest. Voornamelijk schijnen de tanden tot 
digestie stoornissen aanleiding te geven. Behalve het onvolledig 
vermalen van de spijzen, moet ook in rekening worden gebracht 
intoxicatiën veroorzaakt door het inslikken van giften, die in carieuze 
tanden of in periostitische haarden worden gevormd. De acute 
algemeene infectie van de tanden uitgaande is zeldzamer, heeft zij 
plaats dan is zij heviger dan de chronische. In de meerderheid der 
gevallen komt de infectie door middel van een of andere plaatselijke 
complicatie tot stand, die liet gevolg is van verandering in de 
tanden. Len osteo-periostitis in de bovenkaak met phlebitis der 
vena facialis uitgaande van een carieuzen tand, kan zich verder 
over de herzen sinus uitbreiden en dan tot een meningo-Sitio en 
cephalitis met lethalen afloop aanleiding geven. Verder kan het tot 
een phlegmoon van den hals en etterige pleuritis komen. Menigmaal 
heeft de angina Ludovici haar ontstaan aan een zieken kies te 
danken. In enkele gevallen eindelijk, dringen de mikro-organismen 
direkt in liet bloed. 

VII. 

J. BURGERS (Dublin). A fatal case of blood poisoning 
after the extraction of a molar tooth (Bloedvergiftiging met 
lethale afloop tengevolge van het verwijderen van een kies) 
Dublin J ourn, of med. Sc. 1893. 

De verwijderde kies was de mol. 1I. inf. Waarschijnlijk heeft hier 
vroeger een harde zwelling van het tandvleesch bestaan, die 
zich later over het omliggend weefsel heeft uitgebreid. Scarificatie, 
bleef zonder gevolg, de ontsteking van het celweefsel breidde zich 
uit over de linker helft van den hals. Eerst toen de patient pus 
uithoestte, kwam verbetering. Veertien dagen na het begin van de 
ongesteldheid ontwikkelde zich een erysipelas van het gelaat, die 
na enkele dagen weder verdween zonder verlaging van de temperatuur. 
Hierop volgde een toestand die, volgens de bijgevoegde beschrijving, 
als een diphtheritische halsontsteking moet worden opgevat. Later 
ontstonden multiple abscessen, die geopend werden waarna eenige 
dagen later beterschap volgde. Patient begon later weder te delireeren 
en stierf in coma. 
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VIII.  

HILDEBRAND (Göttingen.) Weitere Beitrag zur Lehre von 
den durch abnorme Zahnentwicklung bedingten iefertumoren. 
(Nog een bijdage tot de leer der door abnorme tandontwikkeling 
veroorzaakte kaaktumoren). Deutsche Leitschrift f. Chirurg. 
Heft 5 en 6 1893. 

Bij een knaap van 12 jaar Wien ongeveer een jaar vroeger ca. 
150-200 tanden uit de kaak verwijderd waren, hadden zich opnieuw 
tand massa's ontwikkeld die moesten worden weggenomen. In deze 
tweede operatie werden ongeveer 150 tanden verwijderd en boven- 
dien uit de onderkaak nog twee eenigszins ronde, glasachtige 
gezwollen uitziende weefsel lichamen, welke later tandkiemen bleken 
te zijn. Uit het onderzoek van HILDEBRAND blijkt dat in de kaak 
een groote hoeveelheid epitheel aanwezig was, waaruit zich glazuur 
organen konden ontwikkelen en verder, dat het bindweefsel in 
gelijke hoeveelheid tegenwoordig het vermogen bezat dentine kiemen 
te vormen. 

IX.  

LANGE (Rostock) Ueber Zungenbewegungen, (Over de 
bewegingen van de tong). Arch : f. kim. Chirurg. Rd. 46. 
Heft 3 1X393. 

De loop der spieren die van buiten af zich in de tong uitbreiden 
en ook de samenstelling van de tong, zijn in hoofdzaak eenerlei 
bij den mensch en den hond. Dit heeft LANGE er toe gebracht proeven 
op honden te nemen, ten einde de funktiën der verschillende spieren 
na te gaan en de gewonnen resultaten op den mensch toe te passen. 
Voor zijne proeven gebruikte L. electrische prikkels. Uit zijn onder- 
zoek blijkt dat het naar voren strekken (uitsteken) der tong door 
de musculus genio-glossus geschiedt. Ook de m. genio-hyoideus kan 
zulks, hoewel in mindere mate, doen. Het terugtrekken wordt door 
de m. hyo-chondro- en de m. styloglossus verricht. Het aandrukken 
van de tong tegen den bodem van de mondholte geschiedt door 
de m. genio-glossus ; dat van de randen van de achterste helft van 
de tong door de m. hyo-glossus. Het omhoog heffen en het nader- 
brengen van de tong tot het harde gehemelte, komt door de werking 
der m. m mylo-hyoideï tot stand. De zijwaarts bewegingen beheerscht 
de m. genio-glossus als den tong naar voren is gestrekt, terwijl 
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dezelfde bewegingen in de mond door de m. m. stylo-hyo-chondro- 
en palato-glossi uitgevoerd worden. Het puntig of smaller maken 
bewerken de zelfxtandigstaande transversalen vezelen; het inkorten 
of inkrimpen geschiedt door de overlangsche muskulatuur. 

X.  

0. SPEHLMANN. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Lingua 
geographica. (Bijdrage tot de kennis der z. g. Landkaarten 
tong.) Unverrieht's gesammelte Abhand a. d. med. Klirr. z. 
Dorpat. Wiesbaden, 1893. 

SPEHLMANN geeft verslag over 22 gevallen van deze bij kinderen 
niet zeer zeldzaam voorkomende aandoening. Vier tongen konden 
microscopisch worden onderzocht waaruit bleek, dat de veranderingen 
in de tong bestond tiit een infiltratie van het bindweefsel in liet 
papilair lichaam en van het epitheel met exsudaat vorming in de 
bovenste lagen van de rete inalphigi en afstooting van het hoornvlies. 
Deze aandoening is als een omloopende desquamatie van het 
epitheel met chronisch beloop op te vatten, waartegen de therapie 
machteloos is. 

XI.  

BABES. Ueber einen die Gingivitis und Haemorrhagien 
verursachenden Bacillus bei Scorbut. (Over een gingivitis en 
bloeding veroorzakende bacille bij scorbuut.) Derttsche med. 
Wochenschr. 1893. 

BABES had bij scorbuut van het tandvleesch een bacillus gevonden, 
waarvan hij voorgeeft dat deze in causaal verband staat met de 
karakteristieke tandvlPesch aandoeningen. Deze bacillus zuiver 
gekweekt en bij het konijn ingespoten, veroorzaakt uitgebreide bloe 
dingen. Hij is moeilijk te kweeken. 


