
De aanzetsels op de tanden, in 't bijzonder de 
groene en de metaalachtige aanzetsels. 

DOOB, 

W. D. MILLER. *) 

Het witte aanzetsel. 

Het witte aanzetsel (de materia alba van LEEUWENHOEK) 
is het onderwerp geweest van herhaalde onderzoekingen, en 
zijn aard en oorsprong zijn zoo algemeen bekend, dat het 
niet noodig is, opnieuw daarover uit te weiden. Het is 
eene witte of vuilwitte, zeer weeke kaasachtige massa, en 
wordt voornamelijk aan den gingivalen rand en aan den 
tandhals gevonden. In verwaarloosde monden wordt soms 
de geheele labiale vlakte der tanden daarmede bedekt, ook 
wel, bijv. bij losse molaren die geen antagonist hebben, de 
geheele kroon. Dit aanzetsel bestaat uit slijm, epithelium-
cellen, speeksellichaampjes, massa's van bacteriën van elke 
grootte en vorm, en, dikwijls, spijsresten. 

De reactie bepaalt den invloed op de aangetaste tanden. 
De normale reactie is alkalisch ; ingeval van vermenging met 
spijsresten kan zij neutraal of zelfs zuur zijn, vooral bij 
aanwezigheid van veel koolhydraten. Van twaalf door mij 
onderzochte gevallen, reageerden zeven alkalisch en vijf 
neutraal of zuur. Alleen dan, wanneer de reactie zuur is, 
kan een direkt schadelijke invloed op de tanden worden 
uitgeoefend. Evenwel worden door de voortdurende tegen- 

*) The deposits upon the Teeth, with special reference to green and metallic 
deposits. by W. D. MILLER M. D., D.D.S. Berlin. Dental Cosmos, 1894 N°.4. 
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woordigheid van een gistend of rottend aanzetsel het tand-
vleesch en het pericement aangetast, en is er altijd foetor 
ex ore. Waar een overmatig aanzetsel aanwezig is, kan de 
schadelijke werking op het slijmvlies, en ook, na verloop 
van tijd, op de spijsvertering, niet uitblijven. 

De witte tandsteen. 

Deze vorm van aanzetsel behoeft evenzeer slechts eene korte 
bespreking, daar hij in tandheelkundige werken uitvoerig be-
schreven is, en de begrippen omtrent zijne eigenschappen 
slechts geringe wijziging behoeven. Ten tijde van zijn ontstaan 
is dit aanzetsel bijna wit of grauw-wit, maar verkleurt 
spoedig door aanwezigheid van andere stoffen, en neemt dan 
eene geelachtige, geelachtig-bruine of donker-bruine kleur aan. 
Het aan het tandvleesch grenzende deel vertoont meestal eene 
groenachtig-bruine kleur. De hardheid is zeer verschillend; bij 
snellen groei kan men de stukken gemakkelijk tusschen de vin • 
gers fijn wrijven; naarmate de groei langzamer plaats heeft, is 
de hardheid grooter. De bestanddeelen zijn : eene organische 
grondstof (slijm, epithelium-cellen, bacteriën, spijsresten, enz:), 
met ongeveer 75 % anorganische stoffen, kalkzouten, sporen 
van alkalische zouten, ijzerphosphaat en silicaten. 

VEnnNE (Hoppe-Seyler, nYhysiol. Chemie") vond niet 
minder dan 12.75 % ijzerphosphaat in den tandsteen van 
molaren; maar volgens de analyses van anderen en van 
mijzelven kan van een constant voorkomen van zulke groote 
hoeveelheden ijzer in tandsteen geen sprake zijn. De witte 
tandsteen is een neêrslag uit het speeksel, en niet, zooals 
door sommigen wordt beweerd, een product van bacteriën. 

Tanden die met tandsteen bedekt zijn, blijven vrij van 
caries. Evenwel zijn de nadeelen, aan de gingiva en het 
pericement toegebracht, van dien aard, dat volkomen reiniging 
met regelmatige tusschenpoozen niet sterk genoeg kan 
worden aanbevolen. 
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Het groene aanzetsel. 

Wellicht is van geen onderwerp, in verband met de 
pathologie der tanden, zoo weinig bekend als van het 
bovengenoemde. 

Terwijl het caries-vraagstuk reeds sedert meer dan twintig 
eeuwen besproken is, en elk tijdperk zijne eigene theorie 
daarover had, die dan algemeen werd gehuldigd, is er nooit 
eene afdoende theorie opgeworpen ter verklaring van het 
groene aanzetsel en stelde men zich gewoonlijk tevreden 
met zijne volslagene onwetendheid op dit punt te erkennen. 

Vele zienswijzen werden van tijd tot tijd geuit, die echter 
in den regel op zulk een zwakken bodem stonden, dat zij niet 
algemeen ingang konden vinden. Evenwel kan het zijn nut 
hebben om, in verband met eene studie over dit onderwerp, 
enkele dezer theoriën in herinnering te brengen. 

ROBINSON zegt in zijn //Surgical, Mechanical and /Medical 
Treatment of Me Teetk", pp. 129 en 131 (Duitsche uit-
gave 1848): de derde soort van tandsteen is eene dunne 
laag groene zeer zure stof, die labiaal aan den tandvleesch-
rand als een donkere boog begint. Deze soort tandsteen 
moet dadelijk verwijderd, en het onderliggende glazuur goed 
gepolijst worden, om zijn wederoptreden te voorkomen ; daar 
de schadelijke werking op het glazuur zich dan opnieuw zoude 
openbaren en de tanden geheel ontblooten ; het kristallijne 
voorkomen van het glazuur gaat daardoor verloren en het 
onderliggende tandbeen wordt carieus. 

Fox and HARRIS, Diseases of the Human Teeth, p. 298 
(1855) : «Een tweede soort tandsteen vertoont zich voorna-
melijk kringvormig op de tanden van jeugdige personen, is 
donkergroen van kleur, en gelijkt meer op eene verkleuring 
dan op een aardachtigere neerslag. Hij is zeer schadelijk 
voor de tanden, daar hij het glazuur aantast en aanleiding 
geeft tot het carieus worden der tanden." 
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NESSEL: Zahnheilkunde, pag. 107, noot (1855) : //Bij jeug-
dige personen ontstaat dikwijls eene eigenaardige groenachtige 
laag op de tanden, die niet met instrumenten kan warden verwij-
derd. Fox en anderen achten deze zeer schadelijk, daar volgens 
hunne meeninghetglazuur verteerd wordt en de tanden hierdoor 
carieus worden; evenwel is dit door de ervaring niet bevestigd." 

ZUR NEnDEN, Zaknkeilkunde, pag. 502 (1861) : //Bij jon-
gens en meisjes worden de blijvende tanden kort na hun 
verschijnen verkleurd door aangroeien van een donkergroen 
pigment op het glazuur. De zetel dezer verkleuring moet 
naar mijne meening worden gezocht in het wortelvlies." 

LESER und ROTTENSTEIN, Untersuchungen liber die Caries 
der Zähne, pag. 23, (1867): «Deze soort tandsteen wordt, 
zooals bekend is, voornamelijk bij jeugdige personen op de 
voortanden aangetroffen, en wordt gewoonlijk toegeschreven aan 
eene ontleding van hetglazuur-opperhuidje. hierbij moet worden 
opgemerkt, dat dit proces zich niet tot de oppervlakte van 
den tand bepaalt, maar in het glazuur doordringt." 

KLENOKE, Die Zane, are Natur und Pflege (1869), schrijft 
de vorming van de groene kleur toe aan zijnen Protococcus 
dentalis. uWordt alleen gevonden op tanden die aan het 
licht zijn blootgesteld." 

WEDL, Pathology of the Teeth, pp. 359 en 390 (1872) : 
ilDit aanzetsel wordt veroorzaakt door eene groene of geelachtig-
groene, gelijkmatig fijn-korrelige massa, die morphologisch 
overeenkomt met de grondstof der leptothrix ... Een door-
dringen van de groene korrelige massa in de bovenste glazuur-
lagen heb ik nooit opgemerkt." 

ToMES, Dental Surgery, 2e ed. p. 560 (1873) : n/Somtijds 
wordt zij bij lagere dieren, zoowel wilde als tamme, gevonden, 
terwijl caries zeer zelden gezien wordt ; deze verkleuring, die 
wellicht van plantaardigen oorsprong is, dringt waarschijnlijk 
door in het glazuur-opperhuidje. De meeste schrijvers achten 
haar volkomen onschadelijk." 
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TAFT, Operative Dentistry, pag : 26 (1877) zegt : "waar 
ook aanwezig, worden de daardoor aangetaste tanden opper-
vlakkig geërodeerd ; en bij langdurige aanwezigheid wordt 
het geheele onderliggende glazuur vernietigd en langzamer-
hand ook de dentine aangetast." 

SCHLENCKER, Illustrirte Zahn- und Mundpflege, p.: 107 
(1884) beschouwt het groene aanzetsel als in hooge mate 
schadelijk voor de tanden, omdat "het glazuur daardoor 
vernietigd wordt." 

BAIIME, Zahnheilkunde, p. 267 (1885) : "Als men het 
glazuur-opperhuidje door middel van zuren isoleert, zal men 
vinden, dat het doortrokken is met eerre korrelige, groenachtige 
stof, die moet worden beschouwd als eene opeenhooping van 
leptothrix . . . . Dat eene zeer oppervlakkige oplossing van 
het glazuur plaats heeft gehad, bewijst de ruwe oppervlakte 
die dikwijls onder het groene aanzetsel gevonden wordt. Het 
groene aanzetsel kan derhalve in zekere mate aanleiding 
geven tot caries." 

BRANDT, Zahnheilkunde, pp.: 260, 201 (1890) : "Hierdoor 
wordt het waarschijnlijk, dat het proces geenszins beperkt 
is tot de oppervlakte der tanden, maar dat het gedeeltelijk ook 
rle bovenste laag van het glazuur aantast.... Bij aanwending 
van minerale zuren verdwijnt de groene kleur terstond." 

BAsTYR, Scher's  Handbuch der Zahnheilkunde II, 2, 
p.: 605 (1892) is geneigd NESSEL'S meening te deden, 
dat de neerslag geen schadelijken invloed heeft op de 
tanden. 

OTTCLENaIII, Dental Cosmos, 1892, p.: 707, schrijft het 
ontstaan van het groene aanzetsel hoofdzakelijk toe aan 
melkgisting in den mond. "1k geloof dat het gisten van 
melkresten, die op het glazuur achterblijven, het groene 
aanzetsel veroorzaakt. In.  tegenstelling met andere aanzetsels 
op de tanden, oefent dit bijna zonder uitzondering eene 
verwoestende werking uit." 



én de metaalachtige aanzetsels. 17 

MOFFAT, Internat.: Dental Journal, 1892, p. 752, antwoordt 
op eene vraag van BANFIELD betreffende het groene aanzetsel : 
"Het wordt gewoonlijk door ijzer teweeg gebracht." 

HEIDE ET CHARPENTIER, Revue internat: d' Odontologie, 
Jan. 1893: "De groene kleur wordt veroorzaakt door eene 
woekerplant, den Leptothrix buccalis Robin." 

Alle onderzoekers die zich met deze studie bezig hielden, 
hebben ondervonden hoe moeielijk het is, het hiervoor 
noodige materiaal te verkrijgen. 

Ik wensch hier mijn dank te betuigen aan hen, die mij 
daarin hebben bijgestaan, in bet bijzonder aan den heer 
PAUL RITTER, Tandarts te Berlijn, zonder wiens hulp het 
mij onmogelijk zou zijn geweest mijne studiën over het groene 
aanzetsel uit te werken. In het geheel heeft de heer RITTER 
mij zeker een tweehonderdtal tanden verschaft, die de groene 
kleur in meerdere of mindere mate vertoonden. 

Dit aanzetsel komt intusschen niet zoo zeldzaam voor, 
als de schaarschte van materiaal ons zou doen verwachten. 
Integendeel zal men, bij nauwkeurig onderzoek, opmerken 
dat zelfs tanden, die in den regel goed verzorgd worden, 
voor de helft dit aanzetsel vertoonen. Minstens zestig 
perc. der kinderen van twee door mij bezochte weeshuizen 
vertoonden het in verschillende mate op hunne tanden. Een 
onderzoek met het vergrootglas toont de kleur dikwijls aan, 
dáár waar zij aan het bloote oog ontsnapt. Op melktanden 
komt zij meestal voor als een smalle naar den tandvleeschrand 
convexe zoom die zich verder over de labiale vlakte der tan-
den en min of meer ook op de approximale vlakten voortzet. 
Deze zoom is aan het tandvleesch gewoonlijk scherp be-
grensd, daarentegen naar de snijvlakte toe meer diffuus 
(plaat, fig. 9 en 10). 

De uitbreiding over de blijvende voortanden kan het 
best beoordeeld worden door eerre studie van de plaat en 
van de houtsnêe-figuren (fig. 1 en 2). Hier is eveneens 
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de convexe rand scherp begrensd; het groene aanzetsel eindigt, 
Fig. 1. 	 Fig. 2. 

Incisivus met groen aanzetsel aan 	Incisivus met groen aanzetsel aan 

de approximale zijde. 	 de linguale zijde. 

waar het witte begint: in de richting van de snijvlakte 
eindigt het diffuus (plaat, fig. 1-12). Het strekt zich 
gewoonlijk min of meer over de approximale vlakten uit, 
en vernieuwt zich in veel geringere mate aan de linguale 
vlakte (fig. 2). Men vindt dit aanzetsel ook dikwijls als 
een enkele vlek op de approximale vlakte der incisiven, aan 
den tandhals, of als een smalle streep nabij het tandvleesch op 
de linguale vlakte der boven-voortanden, en zelfs der molaren. 
In zeer onreine monden vindt men dikwijls eene meer of 
minder groenachtige kleurstof op bijna alle tanden. 

Het groene aanzetsel komt veel meer op de tanden van 
de bovenkaak dan op die van de onderkaak voor ; de eerste 
zijn vaak sterk groen gekleurd, terwijl de ondertanden 
geheel vrij zijn. Het omgekeerde kan ook voorkomen, maar 
is zeer zeldzaam ; in de laatste zes maanden heb ik slechts 
vijf gevallen waargenomen. 

Kuiltjes, groeven, barsten enz : in het glazuur bieden altijd 
eerie gunstige gelegenheid aan voor het groene, evenals voor elk 
ander aanzetsel; meermalen zelfs vindt men het in de 
striae van het glazuur. 

De kleur van dit aanzetsel varieert — naar de hoeveelheid 
groene kleurstof — tusschen grauw-groen, licht-groen, vuil-
groen, donkergroen en blauw-groen; somtijds verraadt zich 
de groene kleur alleen onder het vergrootglas. 
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In sommige gevallen dringt de kleurstof door het geheele 
glazuur-opperhuidje; in andere gevallen bedekt zij alleen de 
oppervlakte en kan betrekkelijk gemakkelijk verwijderd 
worden. De verwijdering van het opperhuidje door zuren 
doet zonder uitzondering eene kleurlooze glazuuroppervlakte 
zien, behalve dáár, waar defecten aanwezig zijn. 

Gedurende langen tijd beproefde ik, hoewel vruchteloos, 
te bepalen, of de aanwezigheid van het opperhuidje nood-
zakelijk is voor de vorming van het groene aanzetsel. 
Onlangs evenwel zag ik drie gevallen, die een ontkennend 
antwoord schenen te rechtvaardigen. In twee daarvan be-
stond terugtrekking van het tandvleesch, en had het groene 
aanzelsel de tandhalzen tot ver boven de grens bedekt. In het 
derde geval vertoonde eerie oude approximale phosphaatcement-
vulling in een zeer groenen snijtand eene duidelijke groene kleur 
aan haren rand, dáár waar deze aan de labiale vlakte aansloot. 

Microscopisch onderzoek van het glazuur-opperhuidje. 

Voor bet isoleeren van het opperhuidje heb ik eene tien 
pc. zoutzuur-oplossing gebruikt. Na ongeveer twee tot vier 
minuten begint het vliesje aan de kanten los te laten, en 
na vijf tot tien minuten is zijne verbinding met het glazuur 
volkomen verbroken. Het vlies wordt dan in zuiver water 
gebracht om het zuur te verwijderen, daarna zorgvuldig 
uit het water geschept met een voorzichtig daaronder gebracht 
dekglas, en dit dan omgekeerd op een voorwerpglas gelegd. 
Door het vliesje met een spatel of glazen staaf op te nemen 
verkrijgt men gewoonlijk een gescheurd of gevouwen prepa-
raat, dat voor onderzoek ongeschikt is. 

Onder het microscoop kan de verkleuring zich diffuus 
vertoondn; het best wordt dit gezien, wanneer het vliesje 
aan de hoeken gevouwen of opgerold is; men ziet dan onre-
gelmatige blaadjes, strepen of korrels (fig. 3), of figuren 
die eenigszins overeenkomen met beenlichaampjes (fig. 4). 

a 
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Eindelijk vinden wij haar vaak als een fijn netwerk, beant-
woordende aan de figuur die door de uiteinden der glazuur-
prismata gevormd wordt, zooals ook (onduidelijk) in fig. 4 te zien 
is; of in evenwijdig loopende lijnen, overeenkomende met 
de glazuurstriae (fig. 5) In fig. 6 zien wij het voorkomen 
van het aanzetsel op eene glazuur-oppervlakte, die blijkbaar 
op mechanische wijze was geschuurd of ruw gemaakt. 

Oplosbaarheid van het Groene aanzetsel. 

Kenmerkend voor het groene aanzetsel is zijne onoplosbaar-
heid in nagenoeg alle gebruikelijke middelen. Geïsoleerde 
vliesjes, die gedurende vier en twintig uren in water, glyce-
rine, alcohol, ;ether, chloroform, terpentijnolie enz. gedom-
peld zijn geweest, vertoonen geene merkbare vermindering 
der kleursterkte. Drie tanden, welke gedurende vier en 
twintig uren in een mengsel van alcohol en ether, en 
vervolgens drie dagen in terpentijnolie vertoefden, waren 
slechts onvolkomen ontkleurd. 

Eveneens schijnt het zuur, dat voor het losmaken van 
het vliesje gebruikt werd, de kleur slechts in geringe mate 
te doen v.erbleeken. Vliesjes, die gedurende vier en twintig 
uren in 10 pc. zoutzuur vertoefden, waren niet geheel 
ontkleurd. In 10 pc. salpeterzuur hadden zij na drie dagen 
slechts weinig kleurstof verloren. Zelfs acidum chloro-nitricum 
vereischte eenige uren om de kleurstof geheel te doen ver-
dwijnen. Jodium-tinctuur heeft niet, zooals algemeen wordt 
aangenomen, een snel ontkleurenden invloed, en hare waarde 
als tandreinigingsmiddel is eenigszins te hoog gesteld. 

Vier door groen aanzetsel aangetaste tanden werden aan 
hunne labiale vlakten halverwege met was bedekt, en gedu-
rende vijf à tien minuten in jodiumtinctuur gelegd, vervolgens 
in alcohol uitgespoeld en van het was bevrijd. Bij twee 
tanden scheen de kleur door het jodium eenige verandering 
te hebben ondergaan. De niet aan het jodium blootgestelde 
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helft werd door een borstel met puimsteen bijna even snel 
gereinigd als de andere helft. 

Fig. 3. 

Glazuurhuidje met groen aanzetsel in den vorm van vlekken. X 85 
(Naar eene fotomicrografie); 

Door inwerking van chloor verdwijnt de kleurstof zeer 
snel, evenals door waterstof-superoxyde Het opperhuidje 
wordt door eene 10% oplossing van H2  O2  in weinige oogen-
blikken gebleekt; ook wordt ontkleuring dikwijls — hoewel 
langzamer — verkregen door eenvoudig een watje met de 
10% oplossing op den tand te brengen. Eene 20% oplossing werkt 
natuurlijk sneller. Wij komen op het vraagstuk van de oplos-
baarheid terug bij «De ontledingeproducten der bloedkleurstof.'. 

Toen ik het onderzoek naar den aard van het groene 
aanzetsel op mij nam, scheen het mij noodzakelijk toe eerst 
te bepalen of de kleurstof van organischen oorsprong was. 

In den beginne hoopte ik dit te kunnen bepalen door 
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aanwending van bleekmiddelen, onderstellende dat ik gerech-
tigd was eene organische stof aan te nemen, indien door 
zulke middelen de kleurstof snel werd aangetast. 

Fig. 4. 

Glazuur-huidje met groen aanzetsel, zdo als het zich gewoonlijk ouder 

het microscoop vertoont. X 85 (naar Bene fotomicrografie.) 

Door eenig nadenken evenwel en na enkele proeven kwam 
ik tot de overtuiging, dat sterke bleekmiddelen, vooral 
chloor, even spoedig anorganische als organische verbindingen 
ontleden. 

De werking van chloor op de groene kleur werd niette-
min getoetst aan ruim twintig preparaten. Het vochtige 
glazuur-huidje werd zonder uitzondering in enkele minuten 
door chloor gebleekt, onverschillig of het al of niet geïsoleerd 
was. Evenzoo werden groene bladen, algen, protocoecen 
enz. zeer snel door chloor gebleekt, en bijna even snel de 
kunstmatig verkregen producten van ijzer- of koper-zouten enz. 
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Bijgevolg gaf de aanwending van chloor weinig opheldering 
over den aard van het groene aanzetsel. *) 

Fig. 5. 

Glazuurhuidje met groen aanzetsel, hetwelk in evenwijdig loopende lijnen 
de glazuur-striae volgt. X 85 (Naar eene fotomicrografie.) 

Waterstof-superoxyde levert hij aanwending op verschil-
lende tanden veel grootere verschillen op. Een dunne laag 
wordt door eene 10% oplossing in vijf tot tien minuten 
gebleekt, terwijl de dikke donkergroene lagen veel meer 
tijd vorderen. In één geval vond ik nog sporen van de 
groene kleur, nadat de tand acht uren in de oplossing had 
vertoefd. Deze uitkomsten wijzen er op, dat het groene 
aanzetsel niet altijd van denzelfden aard en oorsprong is, 
hetwelk bevestigd wordt door de uitkomsten, verkregen bij 
het verbranden der tanden. 

*) Met verrassende snelheid werden schimmelsporen door chloor aangetast. 
De groene sporen van Penicillium glaucum verloren bijna oogenblikkelijk 

'hunne kleur, en werden tegelijkertijd gedood. 
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Fig. 6. 

Glazuurhuidje met groen aanzetsel in groeven. X 200. 
Fig. 7. 

Slijp-preparaat van een melktand (glazuur en sentine), hetwelk de vermoe-
delijke werking van het groene aanzetsel op het glazuur aantoont. Op ver-
schillende plaatsen (zie bij a) is het glazuurhuidje losgetaakt, tengevolge van 
de op het preparaat aangewende ijzerproef. X 85. (Naar eene fotomicrografie). 
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Verbrandings-proeven. 

Deze proeven vereischten veel tijd en veel geduld, daar 
men bij elke poging om het verbraudings-proces te verhaasten, 
gevaar loopt het glazuur in tallooze stukjes te doen uiteen-
springen. Na, op deze wijze een groot aantal tanden te hebben 
verloren (daar ik beproefd had ze in platina-kroezen te ver-
branden), vond ik eene methode, die veel betere uitkomsten 

e  gaf, en het mij mogelijk maakte, het werk van een uur of 
een half uur in enkele minuten te doen geschieden, nl. door 
den tand in platinagaas te wikkelen ; hierdoor werd voor-
komen dat de tand geheel uit elkaar sprong ; in elk geval 
bleven de stukjes op hunne plaats. 

Aldus werd de tand in de vlam van een Bunsen-brander 
langzaam tot rood-gloeihitte gebracht. Na afkoeling werd 
het gaas voorzichtig verwijderd, en de tand onderzocht. 
Het glazuur, hetwelk steeds van het tandbeen in één stuk 
of in verscheidene stukken had losgelaten, werd in een 
platinakroes gebracht en gedurende vijf tot tien minuten 
wit gloeiend gemaakt; of wel — in de meeste gevallen — 
op een omgebogen platinadraad gelegd en zoo direkt aan 
de vlam blootgesteld. 

Het groene aanzetsel gedraagt zich bij verbranding in 
sommige gevallen als organisch weefsel, in andere gevallen 
blijft een residu achter, dat op een anorganischen oorsprong 
wijst. Wij moeten derhalve onderscheid maken tusschen 
groen aanzetsel van organischen en van anorganischen aard. 

Groene aanzetsels van organischen aard. 

De vraag naar den aard en de oorzaken van organische 
groene aanzetsels is volgens mijne ervaring uiterst moeielijk 
te beantwoorden, daar men slechts eene zoo geringe hoeveel-
heid tegelijkertijd kan verzamelen, dat het duidelijk is, dat 
van eene chemische analyse geen sprake kan zijn. 

Het geïsoleerde glazuur-huidje laat bij verbranding geen 
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residu achter. Als . het in verbinding met het glazuur ver-
brand wordt, is het eerst zwart; slechts na voortgezet 
branden wordt het tamelijk wit, omdat de noodige zuurstof 
slechts met moeite in het huidje kan doordringen. 

Zelfs tanden die volkomen normaal schijnen te zijn, 
vertoonen bij verbranding dikwijls zwarte stippen of vlekken 
op de oppervlakte; deze zijn dan de overblijfselen van het 
organische groene aanzetsel in het glazuur-huidje, of van het 
huidje zelf, wanneer de kleurstof niet volkomen verbrand wordt. 

Chlorophyl als oorzaak van groene aanzetsels. 

Vroeger werd de meeping gehuldigd, die vooral door 
KLENCKE verdedigd, en zelfs nu nog door velen gedeeld 
wordt, dat de groene kleur wordt veroorzaakt door het chloro-
phyl, dat afkomstig is van algen, die zich op de tanden 
ontwikkelen. 

ik geloof dat wij veilig mogen aannemen, dat op de tanden 
geen algen groeien, — tenminste zijn zij na tallooze micros-
copische onderzoekingen nog niet gevonden. Dit feit sluit 
evenwel de mogelijkheid niet uit, dat chlorophyl een bestand-
deel van de groene kleur zou kunnen zijn, daar het in 
enkele bacteriën gevonden is. 

Chlorophyl lost gemakkelijk op in aether, terwijl de 
kleurstof van het groene aanzetsel niet merkbaar door ether, 
alcohol of chloroform wordt aangetast. Het spectroscopisch 
onderzoek kon evenmin de tegenwoordigheid van chlorophyl 
aantoonen, zoodat wij dit naar mijne meening buiten be-
schouwing kunnen laten. 

Kleurvormende Bacteriën. 

Eene vrij algemeen gehuldigde meening schrijft de groene 
verkleuring van het glazuur-huidje toe aan de tegenwoordig-
heid van chromogene bacteriën. Door het microscopisch 
onderzoek wordt deze meening niet direkt bevestigd. Wel 
is waar vinden wij bacteriën en groepen van bacteriën die 
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eerre groenachtige tint bezitten, maar men krijgt meer den 
indruk dat zij zelve verkleurd zijn, dan dat zij de oorzaak 
der verkleuring zouden zijn. Wij zullen later zien, dat de 
bacteriën in het glazuur-huidje bij koperbewerkers ook vaak 
eene groene kleur aannemen door de aanwezigheid van koper. 

Vele bacteriën, die zelf kleurloos zijn, geven eene kleur-
stof af aan de omgeving. De kleurstof vertoont zich derhalve 
als een ontledingsproduct van de organische stoffen waarin 
de bacteriën zich ontwikkelen. Hoewel bacteriën van deze 
soort in den mond gevonden zijn, is het tot nu toe niet 
mogelijk geweest na te gaan in welke betrekking zij staan 
tot het groene aanzetsel. 

Alle pogingen om groene bacteriën of groenproduceerende 
bacteriën te kweeken, zijn tot nu toe vruchteloos geweest. 
Korten tijd geleden evenwel slaagde ik er in, uit het groene 
aanzetsel van een melktand, een micrococcus te kweeken, die 
op glycerin-agar eene grijs-groene kleurstof afzondert. Het zal 
moeten blijken of hiermede een kunstmatig groen aanzetsel 
kan worden verkregen. 

Eene bepaalde beantwoording van de vraag, of chromogene 
bacteriën in betrekking staan tot de groene kleur, is derhalve 
tot heden onmogelijk. 

Ik heb het groene aanzetsel bijna altijd vereenigd gevonden 
met de witte kaasachtige substantie (de materia alba van 
LEEIIWENHOEE), en ben geneigd aan te nemen dat haar ont-
staan hiermede in verband staat, hoewel het kan voorkomen 
dat deze ten tijde van het onderzoek niet meer aanwezig is. 
Zoo zag ik kinderen met goed onderhouden tanden, die de 
groene kleur vertoonden maar het bleek dan steeds, dat de 
tanden vroeger slecht verzorgd waren geweest. De eenmaal 
gevormde kleurstof kan jaren lang, of zelfs altijd aanwezig 
blijven; ook nadat de patient de gewoonte heeft aangenomen, 
minstens eenmaal daags de tanden te borstelen. Onlangs 
zag ik een geval van koperneerslag op de tanden, vijftien 
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jaren geleden ontstaan, en waar de kleur in al die jaren 
volstrekt niet verzwakt was, hoewel de patient sedert dien 
tijd niet meer met koper in aanraking was geweest. 

In andere gevallen heeft het er allen schijn van, dat de 
groene zoom, die aan den labialen rand van de approximale 
vlakte voorkomt, een neêrslag is uit het tusschen de tanden 
achtergebleven slijm. 

Ontledingsprodueten van de Bloedkleurstof. 

Wanneer een stroom van zwavelwaterstofgas door versch 
bloed of door eene oplossing van oxyhaemoglobine, bij de aanwe-
zigheid van lucht of zuurstof wordt geleid, wordt sulfome-
thaemoglobine gevormd, die in geconcentreerde oplossing 
groenachtig-rood en in verdunde oplossing groen is. 

Wanneer wij een pas geëxtraheerden tand in een mengsel 
van vleesch en speeksel leggen, z66 dat een deel van de 
glazuur-oppervlakte vrij blijft, en deze oppervlakte met bloed 
bevochtigen, zal dit eerre vuil-groene kleur aannemen, indien 
alles gedurende 24 tot 48 uren bij bloedwarmte in goed 
vochtigen toestand wordt gehouden. 

Deze kleurstof zet zich niet vast aan den tand ; maar 
toen eenige tanden twee tot vier dagen lang in een mengsel 
van speeksel en brood werden gehouden, ten einde eene 
geringe loslating van het glazuur-opperhuidje te bewerken, 
en vervolgens de bovenvermelde behandeling ondergingen, 
scheen in geringe mate een doordringen in het huidje plaats 
te vinden, zoodat, toen dit door middel van 10% zoutzuur 
geïsoleerd werd, de kleurstof nog aanwezig was en onder 
het microscoop een beeld vertoonde, volkomen gelijk aan 
dat, wat wij in gewone gevallen van groen aanzetsel vinden. 

Bijgevolg is het naar mijne meening zeer goed mogelijk, 
dat het vuilgroene aanzetsel, dat gevormd wordt door 
rottende stoffen in den mond, bij stomatitis mercurialis, 
scorbutica, gangrosa enz., of zelfs bij onstekings- 



en de metaalachtige aanzetsels. 	 29 

processen van minder beteekenis, evenals in gevallen van 
volkomen verwaarloozing van den .mond, zijn ontstaan heeft 
te danken aan de tegenwoordigheid van sulfomethaemoglobine. 

Ik durf niet een bepaald oordeel uittespreken over de 
vraag of het genoemde lichaam in eenig opzicht van invloed 
is bij de vorming van het typische groene aanzetsel, zooals dit 
gezien wordt op de labiale vlakte der snijtanden. 

Het spectroscopiseh onderzoek van een aantal door 10% 
zoutzuur geïsoleerde huidjes toonde geen sulfomethaemoglobine 
aan; en daar, zooals ik later ontdekte, de absorptie-strepen 
die door oplossingen van deze stof ontstaan, door toevoeging 
van zoutzuur verdwijnen, verliest dit resultaat zijne beteekenis.' 
Het spectro-microscopisch onderzoek van het groene aanzetsel 
in site, met behulp van gereflecteerd licht, gaf ook een 
negatief resultaat. 

Verder schijnt de onoplosbaarheid van de groene kleurstof 
tegen de aanwezigheid van sulfomethaemoglobine te getuigen, 
daar dit gemakkelijk oplosbaar is; maar wij weten, dat oplos-
bare kleurstoffen soms onoplosbare verbindingen vormen met 
organische weefsels. De uiterst gevoelige proef op bloed 
of oxyhaemoglobine — de vorming van hmmine-kristallen 
bij verhitting met ijs-azijnzuur zuur en zeer weinig ge woon zout — 
is niet van toepassing op sulfomethsemoglobine 

Oplosbare groene kleurstof echter wordt zeer dikwijls 
gevonden dáár, waar Bene ophooping van witten tandsteen 
het tandvleesch terugdringt; vooral dan, wanneer het laatste . 
daardoor zeer ontstoken is, zal men vinden dat de daar-
onder liggende laag Bene groene of groenachtig bruine kleur 
vertoont, die gemakkelijk in water oplost. 

De verhouding van verschillende voedingsstoffen 
tot het groene aanzetsel. 

TOMES is van meening, dat de groene kleurstof van plant-
aardigen oorsprong is; OTTOLExaui zoekt de oorzaak in 
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gisting van melkresten, die tusschen de tanden terug blijven. 
Het onderzoek van het kleine aantal planten- en vleesch-
etende dieren waarover ik kon beschikken, leverde geen 
bewijs voor de meening dat de kleurstof van plantaardigen 
oorsprong zou zijn. Zooals bekend is, vinden wij bij planten-
etende dieren haast altijd een dik hard aanzetsel, zwart of 
donker bronskleurig, terwijl een groen of groenachtig aanzetsel 
mij althans onbekend is. Op de tanden van vleeschetende 
dieren komt betrekkelijk zelden een aanzetsel voor, hoewel 
men de tanden van oude honden dikwijls in een op dit punt 
even slechten toestand aantreft als die van vele menschen. Deze 
soort aanzetsel heeft eene bruinachtige tot groenachtig-grijze en 
somtijds vuil-groene kleur, en hecht niet zeer vast aan de tanden. 

Evenmin was ik in staat eenig feit te vinden ten voordeele 
der melk-theorie. In een weeshuis te Rummelsburg (bij 
Berlijn) onderzocht ik de tanden van honderd jongens. Zij 
vertoonden het gewone aantal gevallen van groen aanzetsel, 
ofschoon melk geen bestanddeel van het voedsel uitmaakte, 
behalve een weinig in hunne koffie. 

In een ander weeshuis, waar enkele kinderen melk krijgen 
en de anderen niet, merkte ik geen verschil op in het 
peroentgehalte. Ook kon ik geen verband vinden tusschen 
de groene aanzetsels en het gebruik van geneesmiddelen. 

Andere soorten van aanzetsel van organischen aard en 
van steen-roode, roodachtig-bruine, bruine of geelti kleur, 
worden somtijds in den mond gevonden. Zij kleven niet 
vast aan de tanden en bestaan uit opeenhoopingen van 
kleurgevende bacteriën. 

Nadere bijzonderheden hierover zijn vermeld in mijn werk 
over de "Micro-organismen der Mondholte," en behoeven 
hier niet herhaald te worden. 

Groene tandsteen. 

Ik heb de aandacht gevestigd op het feit, dat w?u 
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neer aan den tandhals eene ophooping van tandsteen het 
tandvleesch wegdringt. men de onderste vlakte min of meer 
verkleurd zal vinden, naar gelang, van den graad van irritatie 
van het tandvleesch. 

De kleur, eene nuanceering van bruin of roodbruin, met 
eene varieerende hoeveelheid groen, ontstaat door de 
tegenwoordigheid van sulfomethwmoglobine. Wij vinden 
dikwijls dicht onder den rand van het tandvleesch eene 
ringvormige korst van groenachtigzwart gekleurden tand-
steen, terwijl tanden, die door chronische aandoeningen van 
het pericement los zijn geworden, over den geheelen wortel 
tot de helft of drie-vierde van hunne lengte, bedekt zijn met 
een dergelijk aanzetsel, dat eene knobbelige oppervlakte en 
eene meer of minder duidelijk groene kleur vertoont. Oude 
door abscessen blootgelegde wortels zijn somtijds zelfs tot 
aan den apex bedekt met knobbels van een dergelijk aan-
zetsel, die dan steeds, voor zoover ik heb opgemerkt, eene 
bruine of roodachtig-bruine kleur vertoonen. 

Dit aanzetsel wordt bloed-tandsteen genoemd, tengevolge 
van de — waarschijnlijk ten deele juiste — onderstelling, 
dat de gevormde korst een neerslag is uit het bloed en niet 
uit het speeksel. 

PEIRCE (Internat. Dental Journal, Jan. 1894) vermeldt 
als het resultaat van de onderzoekingen van CONGDON, dat 
hier kalk- en natron-uraten aanwezig zijn, en brengt het 
ontstaan van dit aanzetsel in verband met eene bestaande 
jicht-diathese bij den patient. 

Doorsneden van het ontkalkte aanzetsel vertoonen onder 
het microscoop eene karakteristieke diffuus gele of bruinachtig-
groene kleur. Of de kleur moet worden toegeschreven aan 
ijzer, hetwelk altijd in zeer geringe hoeveelheid kan worden 
gevonden, tenminste als sulfid, of aan sulfomethwmoglobine, 
of wel aan eene andere stof, heb ik niet kunnen uitmaken. 
De schadelijke invloed van dit aanzetsel is algemeen bekend 

3 
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De Metaalachtige aanzetsels en hunne verhouding 
tot de Groene Kleurstof. 

1. KOPER EN ZIJNE LEOEERINGEN. 
Reeds meermalen is de opmerking gemaakt, dat de tanden 

van koperarbeiders in den regel in meerdere of mindere 
mate eene groene verkleuring vertoonen, hoewel ik geene op 
dit feit wijzende mededeeling heb kunnen vinden in tandheel-
kundige geschriften, die de groene aanzetsels der tanden 
behandelen. Evenmin is mij gebleken, dat ooit eene poging 
is gedaan, om den aard van deze verkleuring te bepalen. 

In het groenachtige of roodachtig-groene haar van 
koperarbeiders, vond LeuGIER in 1825 reeds koper. In 
werken over kopervergiftiging is ook herhaaldelijk de 
koperzoom op het tandvleesch vermeld. Deze bestaat uit 
eene roode tot purperroode of soms groenachtig-bruine (HIRT) 
zoom nabij den tandvleeschrand, en wordt veroorzaakt ten 
deele door hyperaemie van het geïrriteerde tandvleesch, en 
ten deele door de meer of minder geoxideerde of op andere 
wijze chemisch veranderde koperdeeltjes die in het tand-
vleesch geraken, hetgeen bijv. bij het hameren kan gebeuren. 
Deze zoom bestaat niet altijd. 

Nadat ik had vastgesteld, dat de koperneerslag kunstmatig 
kon worden teweeg gebracht door de werking van verdunde 
organische zuren, mengsels van brood-en speeksel enz. op koper-
vijlsel, verzocht ik toestemming tot het onderzoeken van bijna 
tweehonderd werklieden in koper, brons, geelkoper, enz. in 
eene der grootste werkplaatsen te Berlijn. Van ruim honderd-
vijftig personen, die langer dan een jaar in koper, geelkoper of 
brons hadden gewerkt, was er niet den die niet in meerdere of 
mindere mate een groen aanzetsel op de boventanden vertoonde, 
variëerende tusschen groen, donker vuil-groen, roodachtig-
groen, blauwachtig-groen, groenachtig-blauw en blauwachtig-
purper. Deze laatste kleuren kwamen hoofdzakelijk voor in 
de vertrekken waar met ijphosphor-brons" gewerkt werd. 
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De lucht is hier zoo verzadigd met het fijne stof, dat 
de vlammen met eene blauwachtig-groene kleur branden, 
en derhalve is het niet te ver wonderen dat de directeuren 
vaak dezelfde verkleuring der tanden hebben als de werk-
lieden; evenzoo allen die verplicht zijn dikwijls het vertrek 
te betreden, de loopjongen niet uitgezonderd. Op de 
boventanden was de neêrslag veel uitgebreider dan op de 
ondertanden. 

In verband hiermede zij nog vermeld, dat trompetters 
zeer dikwijls eene verkleuring der tanden vertoonen, waar-
schijnlijk tengevolge van het contact met het geelkoperen 
mondstuk. 

Tanden die met koperamalgaam gevuld zijn, vertoonen 
dikwijls eene oppervlakkige groene verkleuring, die somtijds 
op de naburige tanden overgaat. Ook heb ik enkele malen 
gezien dat tanden in de bovenkaak met een groen aanzetsel 
bedekt waren tengevolge van contact met eene koper-
amalgaamvulling in den antagonist. 

Onderzoek der tanden op koper. 

De aanwezigheid op de tanden van koper of van zijne 
verbindingen kan zeer gemakkelijk door verbranding worden 
aangetoond. Daar het aanzetsel zich bepaalt tot de oppervlakte 
van het glazuur, en door het verbrandingsproces in het minst 
geene vermindering ondergaat, is het mogelijk, door de vor-
ming van rood koperoxyde, zeer geringe hoeveelheden op te 
sporen. Ik vond dat 0.0000002 gram kopersulfaat, op de 
gladde glazuur-oppervlakte aanwezig, na verbranding, sporen 
achterlaat, die gemakkelijk onder het vergrootglas en zelfs 
met het bloote oog, te zien zijn. 

Na de tanden op de vroeger beschreven wijze verbrand te 
hebben, wordt het glazuur op eene lus van platinadraad 
gelegd en gedurende een tot twee minuten in de vlam van 
een Bunsensche brander gehouden ; eene zwarte of roodachtig- 
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zwarte kleur in de oxydeerende, en eene steen- tot kersroode 
kleur in de reduceerende vlam, toonen koper aan. 

IJzer en mangaan gedragen zich eenigszins anders, gelijk 
later zal blijken ; zij kunnen ook gemakkelijk worden uitge-
sloten door de proeven, die bij de bespreking dezer metalen 
zullen worden vermeld. 

In één• geval waar een zeer dik aanzetsel aanwezig was, 
kon ik de karakteristieke groene koper-vlam verkrijgen, 
door . het met een scherp instrument afgestooten aanzetsel 
na bevochtiging met zoutzuur op eene platinalus in eene 
kleurlooze vlam te houden. 

De gewone methoden, om koper uit organische stoffen af 
te zonderen door electrolyse, of wel door verbranden, dan 
behandelen met warm verdund zoutzuur, filtreeren, neutra-
liseeren met ammonia en eindelijk neêrslaan van het koper door 
een stroom zwavelwaterstof 	zijn voor dit doel onnoodig 
omslachtig, en vooral de laatste •methode geeft onzekere 
uitkomsten. 

De aanwezigheid van koper of van zijne verbindingen 
had, voor zoover ik kon nagaan, geen schadelijken invloed 

op de tanden. 
2. IJzEa. 

Van alle metalen bekleedt het ijzer de belangrijkste plaats 
in het organisme. Het is in de natuur zeer verspreid en is 
een voornaam bestanddeel van het dierlijk lichaam en ook 
van vele planten. Het wordt derhalve voortdurend in zeer 
kleine hoeveelheden met de voedingsstoffen in den mond 
gebracht, afgescheiden van zijn gebruik in den vorm van 
geneesmiddelen. 

MOFFAT noemt onvoorwaardelijk het ijzer de oorzaak van 
het groene aanzetsel, maar geeft niet aan op welke gronden 
zijne meening steunt. 

Wij weten dat ijzer, in aanraking komende met organische 
stoffen, onder bepaalde omstandigheden eene vuil-groene of 
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zwartgroene kleur kan aannemen. Volgens HOPPE-SEYLER 

geeft ijzer, in den vorm van monosulfid (Fe S), aan de faeces 
eene groene of zwarte kleur. Ik gaf aan twee muizen eene 
groote dosis ferrum reductum. Den volgenden dag was de 
inhoud van den dikken darm alleen sterk groen- tot blauw-zwart. 

Onderzoek der tanden op ijzer. 

Wij hebben eene uiterst gevoelige proef op ijzer, waardoor 
wij in staat zijn de aanwezigheid van de geringste hoeveelheid 
op de tanden aart te toonen. 

De te onderzoeken tand wordt in gedistilleerd water met 
een borstel gereinigd, en gedurende tien tot twintig uren 
in 2 % ferrocyaankali gelegd, daarna ongeveer eene minuut 
in 2 % chemisch zuiver zoutzuur. Bij aanwezigheid van 
ijzer zal Berlijnsch-blauw worden gevormd. Door proeven 
heb ik op eene gladde glazuur-oppervlakte de aanwezigheid 
van 0.0000016 gram ijzersulfaat kunnen aantoonen. Ook 
kunnen door verbranding van den tand volgens de reeds 
beschreven methode zeer kleine hoeveelheden ijzer worden 
opgespoord ; 0.000003 gram sulfaat laat, na verbranding in 
de oxydeerende vlam, geel-bruine sporen van ijzeroxyde 
achter, die duidelijk onder het vergrootglas zichtbaar zijn. 

Bij normale tanden wordt steeds ijzer in het vaatweefsel 
van de pulpa en bet pericement, alsook in het glazuur-
opperhuidje gevonden, hetzij als oormaal bestanddeel of als 
neerslag uit het speeksel, hetgeen ik niet kan beslissen. 

Slechts bij uitzondering kon ik in glazuur en dentine 
van menschentanden ijzer ontdekken ; maar het glazuur der 
snijtanden van vele knaagdieren bevat veel ijzer in den 
vorm van oxyde. In deze gevallen variëert de kleur der 
tanden tusschen geel, geel-bruin, geel-rood en bruin-rood. 

Wanneer carieuse tanden gespleten en de helften behandeld 
worden met ferrocyaankali, zooals boven is aangeduid, ont-
staat er meestal eene halvemaanvormige blauwe streep van 
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ongeveer een halven tot drievierden millimeter breedte juist 
op de grens tussehen de carieuse en de normale dentine, 
waaruit blijkt dat daar eene afzetting van ijzer heeft plaats 
gevonden. 

Dikwijls ook vinden wij ijzer op de nog gezonde randen 
van carieuze holten, en in de fissuren der kauwvlakten. 

Op theoretische gronden kan men zeer weinig aanvoeren 
ten gunste van de meening dat het groene aanzetsel door 
ijzer zou worden veroorzaakt. Vele ijzerzouten (ferro-zouten) 
hebben eene groene kleur, maar oxydeeren spoedig wanneer 
zij aan lucht en vocht worden blootgesteld, en worden dan 
tevens omgezet in geele of roode ferri-zouten, zoodat eene 
groene ijzerverbinding moeielijk langeren tijd op de glazuur-
oppervlakte zou kunnen . bestaan. (Het ferro-lactaat zou, 
volgens Paxszn, hier het eerst in aanmerking komen). 

Elke poging om door de werking van voedingsmengsels 
op ijzerdeelen, onder toetreding van lucht, kunstmatig een 
ijzerneerslag voort te brengen, leidt tot het ontstaan van 
eene geel- of rood-bruine kleur. 

Verder vond ik bij het onderzoek der tanden van ongeveer 
honderdvijftig ijzerwerkers, dat bijna allen, die gedurende 
langen tijd met ijzer hadden omgegaan, bruine vlekken of 
afzettingen op de tanden vertoonden, en, merkwaardig genoeg, 
dat deze aanzetsels, in tegenstelling met die door koper 
veroorzaakt worden, vaker op de onder- dan op de boventanden 
voorkomen. Zij geven eene zeer duidelijke reactie op ijzer 
(Plaat, fig. 23). 

Bij zes-en-negentig personen, die uitsluitend in ijzer 
werkten, werd de kleur van het aanzetsel op hunne tanden 
als volgt aangeteekend: 

Twintig, bruin; negentien, - lichtbruin; twaalf, donker-
bruin; drie, geel-bruin; vijf, bruin-zwart; tien, rood-bruin;  
negentien, bruin met groenachtige tint; en vijf zonder 
verkleuring. 
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Men moet echter niet elk bruin aanzetsel op de tanden 
aan ijzer, toeschrijven. Somtijds is het bruine of rood-bruine 
aanzetsel aan bacteriën te wijten. In de genoemde 19 ge-
vallen, waar Bene groenachtige tint aanwezig was, is het 
niet noodig de oorzaak daarvan bij het ijzer te zoeken. In 
eenige gevallen ontdekte ik, dat de werklieden vroeger met 
koper of koper-verbindingen hadden omgegaan ; bij an 
deren kan het aanzetsel van organischen aard zijn geweest. 

Volgens LEwiN worden de tanden van personen, die ge- 
durende eenigen tijd ijzer-preparaten innemen, zwart gekleurd 
door de vorming van ijzer-sulfide. 

Ik wikkelde om een van mijn eigen eerste incisivi een 
stuk ijzerdraad en liet het daar drie dagen zitten, terwijl 
gedurende dien tijd de tanden niet geborsteld werden. Den 
derden dag was de tand zeer duidelijk blauw-zwart gekleurd. 
Na bevochtigd te zijn met eene oplossing van ferroeyaankali, 
en vervolgens van zoutzuur, ontstond eene licht-blauwe 
kleur, waaruit bleek, dat de verkleuring aan het ijzer moest 
worden toegeschreven. Het ijzerdraad was zwart geworden 
(ijzersulfide) met roode vlekken (ijzer-hydroxyde) 

Ten slotte werden ongeveer vijf-en-zeventig tanden met 
groen aanzetsel op ijzer onderzocht door middel van de 
ferrocyaankali-proef. Eenige werden in hun geheel onderzocht, 
van andere werden doorsneê-preparaten gemaakt voor micros-
copisch onderzoek. Vijf en twintig stuks werden verbrand 
en vervolgens op ijzer onderzocht. 

Het resultaat van het onderzoek was over het geheel 
gelijk. In geen enkel geval gaven de verkleurde deelen 
eene sterkere ijzer-reactie dan de niet verkleurde. Integen-
deel kwam het meermalen voor, dat de kleurlooze oppervlakte 
eene duidelijk blauwe tint aannam, terwijl de groene deelen 
onveranderd bleven. 

De 25 verbrande tanden bleken geen ijzer te bevatten. 
Blijkbaar wordt door al deze uitkomsten de opvatting be- 
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vestigd, dat ijzer zeker geen belangrijke rol speelt in de 
vorming van de groene aanzetsels. 

De invloed van ijzer op de tanden. 

Wat betreft den invloed van ijzer op de tanden kunnen 
wij veilig aannemen, dat alle ijzer-preparaten, die eene zure 
reactie bezitten, schadelijk kunnen zijn. 

Eene meer belangrijke vraag is of het ijzer zelf, afgezien 
van de zure reactie, eenige werking op de bestanddeelen van de 
tanden uitoefent. Wij weten, dat ijzeren spijkers in houten 
voorwerpen, blootgesteld aan den invloed van lucht en vocht, 
na verloop van tijd los geraken, daar het hout om den 
spijker langzamerhand verteert; evenzoo, dat ijzer-vlekken 
in linnen of vloeipapier, in vochtigen toestand gehouden, 
deze weefsels broos maken, en gaten veroorzaakt. Dit 
verschijnsel wordt toegeschreven aan afwisselende oxydatie 
en reductie (Binz), waarbij het ijzer aan de lucht zuurstof 
onttrekt, hetwelk in aanraking komt met het organische 
weefsel, waardoor dit geoxydeerd of verbrand wordt 

Of het ijzer eene gelijke werking op de tanden uitoefent, 
kan alleen door proeven worden uitgemaakt. Ik heb een 
aantal stukjes ijzer en hout in tanden bevestigd, en zal 
deze gedurende eenige weken of maanden in vochtigen 
toestand houden. Misschien kan op deze wijze de vraag 
worden beantwoord. Het glazuurhuidje van een tand, die 
eenige weken met ijzer in aanraking was geweest, bleek 
bij verwijdering zeer broos te zijn en uit elkaar te vallen. 
Het glazuur was onveranderd. 

Ik bespeurde geene eigenaardige werking van het ijzer 
op de tanden der werklieden, die ik onderzocht ; evenwel 
was mijn onderzoek slechts gericht op het groene aan-
zetsel, en bovendien waren in de meeste gevallen de tanden 
zoozeer met tandsteen bedekt, dat het ijzervijlsel niet met 
het glazuur in direkte aanraking kon komen. 
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Eenige opmerkingen bij het verbranden 
(ealeineeren) van tanden. 

1. Bij het verbranden van volkomen normale tanden 
bemerken wij herhaaldelijk eene zeer zwak rosé verkleuring 
van het glazuur. GABRIEL (Zeitschr. f. Physiol. Chemie, 
Bd. XVIII, Heft 3, 4, 1893, p. 299) maakte dezelfde 
opmerking. Voor dit vreemde verschijnsel is geene verklaring 
gevonden, doch wij vermoeden dat eene geringe hoeveelheid 
van een tot heden niet in het glazuur gevonden metaal 
aanwezig is. 

Metalen tot de cererium-groep behoorende, zijn volgens 
GABRIEL uitgesloten. 

In verband hiermede vestig ik de aandacht op eene belang-
rijke opmerking, die wij aan GABRIEL te danken hebben. 
Hij vond dat de anorganische bestanddeelen van de dentine 
water bevatten in drie vormen : a. als weefsel-water, hetwelk 
bij gewone temperatuur (door droging) verdampt, maar 
eerst bij eene temperatuur van 100° C. na eenige uren 
geheel verdwijnt; b. als kristalwater van de minerale bestand-
deelen der tanden; dit kan verwijderd worden bij eene 
temperatuur van 300° tot 350° C. ; c. als vastgelegd water, 
hetwelk in 't geheel niet door hitte kan worden verwijderd, 
behalve in tegenwoordigheid van siliciumzuur. Het water 
dat bij 300° tot 350° C. verwijderd wordt, wordt bij de 
analyse als verlies genoteerd. 

2. Dentine en glazuur smelten in de oxyhydrogeen-vlam 
samen tot een glanzend lichaam. 

3. Gepolijste oppervlakten (usuur) behouden hun glans 
na verbranding — d. w. z., de politoer moet aan de anorganische 
bestanddeelen van de dentine worden toegeschreven. De 
geringste werking van zuren doet de politoer verdwijnen, 
een feit, dat dienst kan doen bij studiën over erosie. 

4. De glazuur-striae worden door verbranding duidelijker. 
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5. Wanneer de tand tot zwak-rood verhit wordt, laat 
het glazuur los en kan dan gemakkelijk worden verwijderd. 
Op deze wijze kunnen wij de dentine afzonderen voor onder-
zoek of demonstratie. 

3. MANGAAN. 

Mangaan is eene stof die vele punten van overeenkomst 
heeft met ijzer. Het komt in de natuur vrij algemeen 
verspreid voor, en kan, evenals het ijzer, zoowel in plant-
aardige als dierlijke weefsels worden aangetoond. Het is 
daarom niet ondienstig een onderzoek in te stellen naar de 
mogelijkheid, of mangaan tot de bestanddeelen van de aan-
zetsels op de tanden behoort, te meer, daar het reeds op 
de tanden van herkauwende dieren is gevonden. 

Wij bezitten eene zeer eenvoudige en gemakkelijk aan 
te wenden proef op mangaan, waardoor het mogelijk is zeer 
geringe hoeveelheden te ontdekken. Een parel soda met 
salpeter op een platinadraad in de oxydeerende vlam verhit, 
neemt door de vorming van kalium-manganaat eene donker-
groene kleur aan, zoodra slechts sporen van mangaan-
verbindingen aanwezig zijn. Na afkoeling neemt de parel 
eene blauw-groene kleur aan en geeft in water eene groen-
achtige oplossing, die door toevoeging van salpeterzuur rood 
of roodachtig wordt. 

In het glanzendzwarte aanzetsel op de tanden van 
plantenetende dieren vond ik bijna altijd mangaan, o.a. bij 
den olifant, den rhinoceros, den dromedaris, den eland, het 
hert en het rund; ook in het brons-kleurige aanzetsel op 
paardentanden; en bij eenige andere dieren, het Afrikaansch 
boschzwijn, enz. sporen. Eene zeer duidelijke reactie werd 
ook verkregen bij het dof-zwarte aanzetsel op de tanden 
van een gorilla. Het zwarte aanzetsel op de tanden van 
eene zeekoe reageerde niet op mangaan. 

Als de aanwezige hoeveelheid niet te klein is, ontstaat 
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bij verbranding eene bruin-roode kleur, ten gevolge van de 
vorming van oxydum mangano-manganicum (rood mangaan-
oxyde). Ik kon geen mangaan vinden in de aanzetsels op 
tanden van den mensch ; evenwel heb ik tot nu toe niet 
het geluk, gehad strenge vegetariërs voor mijn onderzoek 
te verkrijgen. 

Het is ook mogelijk dat het alkalische speeksel der dieren 
voor de vorming van deze aanzetsels noodzakelijk is. 

4. KWIKZILVER. 

De aanwezigheid van kwikzilver of van zijne verbindingen 
op de tanden, of in het tandweefsel, kan met reden worden 
verwacht: 

1. Bij alle tanden die met amalgaam gevuld, of die 
met kwik-preparaten behandeld zijn. 

2. In alle gevallen, waar kwikzilver, of een zijner 
preparaten, in het lichaam is opgenomen en in het speeksel 
wordt teruggevonden. 

Het feit is reeds lang bekend, dat kwikzilver zeer spoedig 
in het speeksel voorkomt, en FALLOPIA (1562) gaf, in gevallen 
van speekselvloed, door kwikzilver veroorzaakt, den raad, 
een gouden muntstuk in den mond te nemen, na eengen 
tijd te verwijderen, het kwikzilver door gloeiing te verdrijven 
en het muntstuk opnieuw in den mond te brengen. Door 
dit te herhalen, kon men den mond van kwikzilver bevrijden. 

3. Daar, waar kwikzilver in fijn verdeelden toestand 
geïnhaleerd is. 

4. Wanneer sterke sublimaatoplossingen als mondspoeling 
zijn gebruikt. SCHLENC%ER zag in een geval van zware 
kwik-vergiftiging eene uitscheiding van kwikzilver door de 
pulpa, terwijl de tandbeenkanaaltjes over tweederden van 
hunne lengte, van de pulpaholte naar de peripherie, met 
kwikzilver gevuld waren zoodat de tanden onder het micros-
coop zich geheel zwart vertoonden. 
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Wij kunnen dikwijls het feit constateeren dat bij kwik-
vergiftiging, de tanden eene vuil-groene kleur vertoonen. 
Het is evenwel niet bewezen, dat deze verkleuring moet 
worden toegeschreven aan de aanwezigheid van eene 
kwikverbinding, ofschoon erkend moet worden, dat de voor-
waarden voor de vorming van kwikzilver-sulfide gunstig zijn 
en dat deze stof verschillend gekleurd kan zijn, onder anderen 
ook groen. Het komt mij evenwel waarschijnlijk voor, dat 
de verkleuring voornamelijk veroorzaakt wordt door de 
vorming van sulfo-methaemoglobine. 

De gewone tegenzin in den tandborstel, zooals die steeds 
bij zulke personen bestaat, of die een gevolg kan zijn van 
de gevoeligheid van het tandvleesch; de herhaalde bloedingen ; 
de tot rotting neigende ontstekingen in den mond, die zich 
verraden door den foetor ex ore, leveren zoovele gunstige 
voorwaarden tot de vorming van sulfo-methaemoglobine. 

Niettegenstaande het mij herhaaldelijk beloofd werd, kon 
ik tot heden geen tanden krijgen van lijders aan ernstige 
kwikvergiftiging, zooals er in de fabrieken ten gevolge 
van het voortdurend inademen van kwikdampen worden 
aangetroffen. 

Een aantal tanden, hoofdzakelijk afkomstig van syphilitische 
patienten, die met kwik behandeld werden, gaven de 
volgende uitkomsten : 

1. Syphilis, kwik-behandeling; stomatitis mercurialis; de 
tand vertoonde geen neêrslag en geene verkleuring; proef 
op kwikzilver negatief. 

2. Syphilis; behandeling met injecties; extractie na de 
dertiende injectie ; tand grijs- tot bruin-groen. 

3. Syphilis; stomatitis mercurialis; na zeventien injecties 
geen noemenswaardige verkleuring; proef onzeker. 

4. Syphilis; stomatitis mercurialis in de derde week der 
behandeling; tanden alle groen-grijs; proef negatief. 

5. Kwikzilver-vergiftiging; oorzaak onbekende dik zwart- 
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bruin aanzetsel, aan den hals rood-bruin (Plaat, fig. 17) ; 
proef positief. 

6. Geval van langdurig gebruik van calomel ; alle tanden 
hebben een dik glimmend-zwart aanzetsel (Plaat, fig. 16) ; 
proef op kwikzilver zeer duidelijk. 

Van DR. LEWIN vernam ik, dat een zwart aanzetsel zeer 
dikwijls het gevolg is van calomel-gebruik ; maar in de 
handboeken vond ik geen vermelding van dit feit. 

Als bij aanwezigheid van een kwikhoudend aanzetsel op 
de tanden joodkalium wordt toegediend, zou de vorming van 
joodkwik allicht aanleiding kunnen geven tot eene groene 
kleur, zooals bij andere lichaamsdeelen herhaaldelijk is 
opgemerkt. 

5. LOOD. 

Een van de belangrijkste verschijnselen bij chronische 
loodvergiftiging is de eigenaardige verkleuring van het 
mondslijmvlies, nl. de vorming van den zoogenaamden lood-
zoom, die ter breedte van ongeveer vier tot vijf millimeters 
aan den tandvleeschrand verschijnt, en door zwavellood-sulfide 
ontstaat; deze zoons is nu eens beschreven als lei-kleurig, 
dan weer als blauw-zwart of bleek-violet ; deze laatste kleur 
strekt zich soms over het geheele slijmvlies uit (Hint). 

Bij het geringe aantal door mij onderzochte gevallen van 
loodvergiftiging, werd gelet op de tanden zelf en op de 
wijze waarop zij waren aangetast. 

Ik heb slechts vier loodarbeiders kunnen onderzoeken, 
waarvan geen enkele eenig bijzonder kenmerk aan de tanden 
vertoonde. Evenwel waren zij allen gezond, en vrij van 
verschijnselen van loodintoxicatie. 

Daarentegen vond HIRT bij chronische loodvergiftiging 
eene duidelijke verkleuring der tanden, die aan den hals 
donker-bruin en aan de kroon licht-bruin waren, soms met 
eene geelachtig-groene tint. Het tandvleesch trekt zich 
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terug, en de tanden geraken langzamerhand los en vallen uit. 
Wij bezitten eene uiterst gevoelige proef op lood, door 

de vorming van zwart sulfide, wanneer wij een stroom 
zwavelwaterstof door de oplossing laten gaan. 

LEHMANN kon in eene oplossing van 1: 10.000.000 lood-
nitraat aantoonen. Bij mijne proeven wendde ik de methode 
van LEWIN aan (Deutsche Med. Zeitung, No. 12, 1883). ' 
De te onderzoeken tand wordt in eene reageerbuis met heet 
salpeterzuur behandeld, totdat het glazuur-huidje en het aan- 
wezige aanzetsel geheel opgelost zijn. Dan wordt de oplossing 
afgegoten en een overmaat van eiwit (van eieren) bijgevoegd, 
gevolgd door bijtende natron. Door koking wordt nu de 
zwavel vrijgemaakt, en, ingeval lood aanwezig is, het zwarte 
zwavellood gevormd. 

Vijf tanden afkomstig van evenveel lijders aan lood-
vergiftiging, gaven de volgende uitkomsten : 

1. Geen verkleuring. Proef negatief. 
2. Geen verkleuring. Proef negatief. 
3. Boven snijtand met een dik dof-zwart aanzetsel op 

de labiale vlakte (Plaat, fig. 15). Alle tanden in dezen 
mond hadden hetzelfde voorkomen. Proef positief, hoewel 
niet zeer duidelijk. 

4. Dik vuil-groen aanzetsel. Proef negatief. 
5. Dun groenachtig aanzetsel. Proef negatief. 
Het aantal onderzochte voorwerpen is echter te klein 

om hieruit gevolgtrekkingen te kunnen maken. 
De aanzetsels, door lood op de tanden teweeg gebracht, 

schijnen zeer zwak te zijn, vooral vergeleken met die welke 
door koper of koper-verbindingen ontstaan. 

6. NIKKEL, ZILVER, ENZ. 

De meeste nikkel-verbindingen hebben eene groene kleur, 
enkele zijn blauw ; het sulfide is bruin-zwart. 

Het metallisch nikkel wordt door de mondvochten en 
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door mengsels van brood en speeksel langzaam aangetast, 
waarbij eene groene kleur ontstaat. 

Wij zouden derhalve op de tanden van nikkel-bewerkers, 
een groen- tot bruin-zwart aanzetsel mogen verwachten. 
Fig, 14 van de plaat stelt een tand van een nikkel-bewerker 
voor, en vertoont een zeer dik dof-blauw tot groen-zwart 
aanzetsel. Een chemisch onderzoek van het aanzetsel werd 
niet gemaakt. 

GUIPON (LEWIN, llNebenwirkungen der Arzneimittel") 
merkte eene verkleuring der tanden op na langdurig gebruik 
van uitras argenticus, en gelijktijdige stomatitis zonder 
salivatie (de Gingivite argentique van MAGPPOT). De oorzaak 
der verkleuring werd niet nagegaan. 

Ik heb slechts een zestal werklieden in tin en zink gezien, 
die geen van allen iets kenmerkends aan hunne tanden 
vertoonden. 

Invloed van het groene aanzetsel op de tanden. 

De meeningen betreffende den invloed van het groene 
aanzetsel op de tanden loopen zeer uiteen. RoBINsoN, HARRIS, 
LEBER EN ROTTENSTEIN, Fox EN HARRIS, BAUME, BRANDT, 
OTTOLENGUI, SCHLENC%ER en anderen schrijven aan het 
groene aanzetsel eene meer of minder schadelijke werking 
toe op het glazuur. NESSEL daarentegen verzekert, dat 
deze meening in strijd is met de ervaring, en wordt gesteund 
door BASTYR. TOMES EN WEDL spreken geen bepaalde 
meening in de eene of andere richting uit. 

Wat betreft het koperaanzetsel, ben ik niet in staat een 
bepaald gevoelen uit te spreken, daar ik verzuimde bij 
mijne onderzoekingen bijzondere aandacht aan dit onderwerp 
te schenken. Ik herinner mij evenwel in het voorkomen van 
de tanden niets dat eene erodeerende werking van het aan-
zetsel zou kunnen aanduiden. De tanden die ik voor mijn 
onderzoek ontving waren bijna zonder uitzondering wegens 
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approximale caries geëxtraheerd, en waren aan de labiale 
vlakte gezond. 

Meer aandacht heb ik geschonken aan de vraag betreffende 
het groene aanzetsel op kindertanden; en na een onderzoek 
van minstens twee-honderd gevallen ben ik tot de overtuiging 
gekomen, dat de meening, als zoude het groene aanzetsel 
eene erodeerende werking op het tandweefsel uitoefenen, 
zeer overdreven is. Het aanzetsel blijft altijd beperkt tot 
het glazuur-huidje en gaat niet over op het glazuur; de 
laatste sporen van de groene kleur worden met het glazuur-
huidje verwijderd, wanneer de tand met zuren behandeld 
wordt. Dit heeft sommigen doen vooronderstellen, dat het aan-
zetsel de oorzaak was der ruwe oppervlakte, terwijl inderdaad 
juist het omgekeerde waar is. 

Talrijke tanden met groene aanzetsels zijn door mijne 
handen gegaan, behalve nog die, welke ik in den mond gezien 
heb, en ik heb labiale caries zeker niet veelvuldiger met 
dan zonder de groene kleur aangetroffen. 

Wanneer doorsneden van tanden met groen aanzetsel 
onder het microscoop worden onderzocht, vinden wij somtijds, 
dat het glazuur is aangetast op de wijze zooals in fig. 7 
wordt vertoond, ofschoon ik zelden een zoo sterk sprekend 
geval als dit heb gezien. Het is evenwel gemakkelijk 
genoeg, hetzelfde beeld te vinden als een gevolg van 
oppervlakkige ontkalking en pigmenteering bij tanden, die 
geen groen aanzetsel vertoonen, zoodat wij geen recht 
hebben te beweren, dat de ontkalking door het .aanzetsel 
is ontstaan. 	 T. K. L. 

Verklaring der Plaat. 
Fig. 1-4. Boven-snijtanden na typheuse koortsen. 
Fig. 5. Hoektand van een geelkoper-arbeider. 
Fig. 6. Hoektand van onbekende afkomst, met vuil-groen 

waarschijnlijk organisch aanzetsel. 

*) Mijn dank aan de heeren MUMMERY, te Londen en DIECK, Tandarts 
te Berlijn, voor hunne hulp hij het vervaardigen der gekleurde teekeningen. 
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Fig. 7. Hoektand van een 12 jarig meisje, met pericementites, 
tengevolge- van eene pulpitis totalis. Roodachtige verkleuring der 
dentine; groen organisch aanzetsel. 

Fig. 8. Tweede boven-snijtand van een brons-arbeider. 
Fig. 9. Boogvormige groene verkleuring aan een boven-melk-

snijtand, voortgezet aan de zijvlakten. 
Fig. 10. Diffuus aanzetsel aan een boven-melk-hoektand. 
Fig. 11. Boven-hoektand van een geelkoper-arbeider. Mooi 

exemplaar. 
Fig. 12. Boven-snijtand van een phosphorbrons-arbeider, met 

blauw-groen aanzetsel. 
Fig. 13. Boven-bicuspis van een geelkoper-arbeider, met licht-

groen aanzetsel aan de buccale en approximale vlakten. 
Fig. 14. Tand van een nikkel-arbeider, met gemengde kleur: 

blauwachtig, groen-zwart. Aan de linguale vlakte, waar het aanzetsel 
zeer dun is, was de kleur zuiver indigo-blauw. 

Fig. 15. Boven-snijtand van een lood-arbeider, lijdende aan lood-
vergiftiging. 

Fig. 16. Roodachtig-zwarte (aan de buccale zijde gitzwarte) 
bicuspis, na langdurig gebruik van calomel. Alle tanden hadden 
hetzelfde voorkomen. Proef op kwik zeer positief. 

Fig. 17. Boven-snijtand bij kwikzilver-vergiftiging; dik, grijs-
zwart aanzetsel aan de kroon, roodachtig aanzetsel aan den wortel. 

Fig. 18. Tand van een suikerwerker met chocolaad-kleurig 
aanzetsel. 

Fig. 19. Roodachtig-zwart koper-aanzetsel bij onvolkomen oxy-
datie, bestaande uit eene vermenging van rood en zwart koper-oxyde. 

Fig. 20. Glazuur van een groenen tand van een koper-arbeider 
na behandeling met de vlam van een Bunsen-brander (rood oxyde). X 2. 

Fig. 21. IJzer-aanzetsel op het glazuur na behandeling met de 
oxydeerende vlam. (IJzer-superoxyde). 

Fig. 22. Geïsoleerd glazuur-huidje, geelachtige en bruinachtige, 
vuil-groene verkleuring. De kleurstof heeft zich in de glazuur-
striae afgezet. X 75. 

Fig. 23. Bruin aanzetsel aan een tand van een ijzer-arbeider 
na de ferrocyaankali-reactie. De blauwe vlekken zijn afkomstig 
van berlijnsch blauw, de bruine en bruin-roode van ijzer-oxyde. X 75. 
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