
De physische eigenschappen der tanden. 

In de afleveringen No. 5, 6, 7, 8 en 9 van de Dental 

Cosmos is dit jaar een serie van onderzoekingen van dr. BLACK 

over bovenstaand onderwerp opgenomen; een onderzoek 
dat wij in alle opzichten zoo belangrijk achten, dat het in 
ruimer kring dient te worden bekend gemaakt. 

Het is niet doenlijk het onderzoek in haar geheel af te 
drukken, doch willen onzen lezers een epitoom leveren van 
de resultaten die BLACK heeft verkregen. 

De titel waaronder BLACK zijn onderzoekingen openbaar 

maakt, luidt : "An Investigation of the Physical üharacte-
"ristics of the Human Teeth in Relation to their Diseases 
,,and to Practical Operations; together with the Physical 

',Character of Filling,Materials." 
BLACK sehetst de verschillende theoriën die over caries 

bestaan en merkt daarbij op dat de hypothese, dat de toe-
stand der tandweefsels een groote factor in het al of niet 
vatbaar zijn voor caries door de overgroote meerderheid der 
tandheelkundigen wordt gehuldigd. Vandaar dat men hoort 
spreken van ',zwakke" ',harde," "weeke" en ',krijtachtige" 
tanden en dat men heeft voorgesteld en ook geleeraard 
dienovereenkomstig de vulling materialen te kiezen m a. w. 
op de adaptabiliteit der materialen te letten. 

Algemeen neemt men aan dat de geaardheid der tanden 
met de physische toestanden overeenkomt ; dat pathologische 
verandéringeu in 't algemeen een indruk op de tand weefsels 
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achterlaten. Niettemin is tot nog toe weinig opmerkzaam-
heid geschonken aan de kenmerken van het weefsel dezer 
organen en evenmin heeft men een -onderzoek ingesteld naar 
mogelijke wijzigingen in die weefsels. 

Tegen de theorie, die leert dat de tanden in hunne samen-
stelling veranderingen kunnen ondergaan, pleiten eenige 

feiten die daartegen indruisen : 
1 Zijn de tanden de hardste en dichtste (dense) organen 

in het lichaam en bezitten de laagste of geringste vitaliteit 
ten opzichte van het herstellingsvermogen ; 20. Caries tast 
de tanden aan de oppervlakte aan en hoogst waarschijnlijk 
blijven de vitale krachten in dit proces buitengesloten. 

Het bleek daarom wenschelijk de volgende punten te 
onderzoeken : 

(a) De tanden op hunne dichtheid (density) te onder-
zoeken ; (b) de verhouding van de physische kracht der 
tanden tot de kracht van de vulling materialen en (e) de 
hoegrootheid van de kracht waarmede de kaken te zamen 
worden gebracht, te bepalen; (d) het verschil in dichtheid der 
verschillende tanden vast te stellen; (e) het percentage der 
kalkzouten; sterkte enz. der tanden op te sporen en (f) 
welke invloed mogelijke verschillen in a—e genoemden op caries 
en andere ziekten der tanden uitoefent. Vooraf moest worden 
uitgemaakt of deze verschillende toestanden onder het bereik 
van metingen en wegingen konden worden gebracht en zoo 
ja, de daarvoor noodige instrumenten en toestellen uit te 
denken. Dit is BLACK glansrijk gelukt getuige de photografische 
afbeeldingen in de Dental Cosmos. Verder bleken noodig, kroezen 
voor calcinatie, ovens voor het :drogen en buisjes voor het 
macereeren en een apparaat voor desinfectie met stoom. Waar 
het in het bijzonder op aankwam was dat de instrumenten 
de meest mogelijke nauwkeurige resultaten opleverden. 
Dentine bezit namelijk merkwaardige eigenschappen, zij 
absorbeert en geeft water af in ongelooflijke mate. 
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Na eenige voorloopige proefnemingen bleek het BLACK 
dat, voor een juiste vergelijking, de weefsels altijd van een 
en dezelfde plaats moest worden genomen. De dentine van 
de kroon bezit niet dezelfde kenmerken als die van den wortel. 
Ook moeten de uitgezochte doorsneden dezelfde temperatuur 
bezitten en in het bijzonder er op worden gelet dat zij aan 
dezelfde hygroskopische invloeden zijn onderworpen. Zoo bleek 
het dat op enkele dagen het onmogelijk was met juistheid 
het gewicht van een stukje dentine met de accuraat gestelde 
weegschalen te bepalen, want de dentine verloor en absorbeerde 
gedurende de manipulatie zoo veel vocht dat de weegschaal 
niet in evenwicht was te brengen of te houden. 

Eerst toen BLACK al die bijzonderheden had leeren kennen 
begon hij een grooter aantal specimina te onderzoeken en 
de daaruit gewonnen resultaten bijeen te brengen en zijne 
gevolgtrekkingen te maken. BLACK ging bij dit onderzoek 
aldus te werk. Ten eerste geeft hij een beschrijving van den 
persoon van wien het prmparaat afkomstig is u.l. den algemeenen 
physischen toestand en dien van den tand. Dan wordt de 
leeftijd opgeteekend, vervolgens den naam van den tand 
waaraan de doorsnede is ontleend gegeven, met de algemeene 
toestand, d. w. z. of de pulpa leeft dan wel dood is en daarna 
bepaalt hij het soortelijk gewicht, het percentage aan water, 
aan kalkzouten en aan organische stoffen. Toen BLACK van 
eenige honderden specimina tabellen had gemaakt, werd een 
deel aan zekere en bepaalde proefnemingen onderworpen — het 
bepalen der elasticiteit waarvoor blokjes dentine werden 
gebruikt ter grootte van ruim 2 cm. De elasticiteit werd eerst 
onder een druk van 100, daarna ouder 150 pond bepaald. Ook 
werd de druk vastgesteld waaronder dentine vermorseld wordt 
(crushing) en eindelijk het gemiddelde van den druk berekend. 

De op deze wijze verzamelde en gewonne data zijn in 't 
kort als volgt: 

1°. In tanden van een en dezelfde soort, doch van verschil- 
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lende individuen afkomstig bestaat maar weinig verschil in 
het soortelijk gewicht. Dit wijst op een ongeveer gelijke 
relative dichtheid, waarmede niet gezegd wordt dat er een even-
redige verhouding van kalkzouten in elk van die tanden bestaat. 

2°. In de verschillende tanden, uit een en dezelfden mond 
afkomstig, bestaat een merkbaar verschil in het soortelijk 
gewicht hetgeen voor een verschil in dichtheid pleit. 

3°. De hoeveelheid organische stoffen in den tand neemt 
af naarmate de dichtheid of het soortelijk gewicht toeneemt. 

4°. Het vvrij water" in onderscheid met ,,kristal water"  
of dat in directe verbinding met de elementen van den tand 
staat, varieert aanmerkelijk, is echter grooter op jeugdigen 
leeftijd en vermindert naar mate de leeftijd klimt. 

Uit deze en meer andere feiten komt men tot het besluit 
dat de samenstelling van de tanden van grooter beteekenis 
is dan gewoonlijk wordt verondersteld. De vitaliteit, het 
leven, men zonde het ook de constitutie van den tand kunnen 
noemen, is van evenveel belang als dat van het individu 
in zijn geheel genomen. Bevreemdend is dit niet, de relatieve 
vitaliteit van bet lichaam in zijn geheel, is toch afhankelijk 
van de afzonderlijke weefsels en organen waaruit het is 
opgebouwd ; zoo ook is de toestand van een tand of het levend 
deel daarvan datgene hetwelk zijn algemeene inherente sterkte 
en weerstandsvermogen tegen deprimeerende of stoorende 
invloeden beheerscht. Naarmate de leeftijd klimt bestaat er 
een voortdurende aanwinst in de dichtheid der tanden en 
in de verhouding der kalkzouten. De tanden zijn dus aan 
dezelfde weiten onderworpen als de overige harde weefsels 
van het lichaam. 

Uit de tabellen blijkt dat die vermeerdering in dichtheid 
het grootst op jeugdigen leeftijd is, tot den leeftijd van 17 
jaren. Daarna gaat bet langzamer tot dat de leeftijd van 50 
is bereikt om dan schielijk toe te nemen. Onbekend is het 
of been aan dezelfde wet onderworpen is. 
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Het was BLACK niet mogelijk tanden van gravida; te 
bekomen of waarnemingen te doen die de al of niet gegrond-
heid van het algemeen geloof dat in die periode verande-
ringen in de relative hoeveelheid kalkzouten plaats vinden, 
konden uitmaken Niettemin hebben zijn onderzoekingen 
van de tanden v66r, gedurende en na de jaren van het 
kinderen krijgen aangetoond, dat er geen noemenswaardig 
verschil in de relatieve toeneming in dichtheid of aan kalk-
zouten bestaat tusschen mannen en vrouwen v66r en na de 
climacterische periode der laatsten. BLACK gelooft daarom 
dat graviditeit niet tot bijzondere veranderingen in de tanden 
aanleiding geeft of dat zij in die periode armer aan kalk-
zouten zouden worden en dat verlies na afloop der graviditeit 
weder inhalen. Zijn onderzoekingen bewijzen dat de tanden 
van pregnante vrouwen weeker noch zachter zijn of worden. 

De tabellen van BLACK leveren het verrassend resultaat 
dat in de hoeveelheid kalkzouten in de tanden van ver-
schillende individuen een betrekkelijk geringe schommeling 
voorkomt. De totale speelruimte in 111 onderzochte per-
sonen bleek slechts 4.67% te zijn : het totaal verschil in 
het gemiddelde van 19 individuen was slechts 1.82%. 

De oorzaak van het onderhevig zijn der tanden aan 
caries wordt gewoonlijk geweten aan ,,zwakke" tanden, 
tanden llbeneden het gemiddelde in structuur" enz. en het 
zijn bovenal de voorvechters van de llcompatibiliteit" theorie 
en specifieke vulling-materialen die op deze punten bijzonderen 
nadruk leggen. Nu toonen de onderzoekingen van BLACK 

aan dat deze theorie alles behalve op feiten berust, wat 
blijkt uit het feit dat de veronderstelde groote uiteenlooping 
in structuur en verlies van kalkzouten gedurende de gravi-
diteit niet bestaat. Er moet dus in eene andere richting 
naar de oorzaak.of oorzaken worden gezocht. 

Een andere opvatting over een bepaalde ziekte wordt 
door de onderzoekingen van BLACK een ruwe stoot toege- 
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bracht. Tot heden schreef men een zekere mate van 
immuniteit der tanden voor caries toe aan hunne dichtheid 
(density), maar dat het juist deze tanden waren die 
door ',pyorrhoea alveolaris" te gronde gaan. BLACK nu 
heeft gevonden dat dergelijke tanden ongeveer dezelfde 
hoeveelheden kalkzouten bezitten als de overige tanden. Een 
geval door hem onderzocht, was afkomstig van eene vrouw 
van 60 jaren die hare tanden door pyorrhoea verloren had. 
En uit een onderzoek over 14 dergelijke gevallen, werd 
het soortelijk gewicht en de proportie aan kalkzouten bevon-
den beneden het gemiddelde te zijn, en toch werd geen 
spoor van caries ontdekt. 

Tot de meest belangrijke resultaten van de onderzoekingen 
van BLACK behooren wel die, welke betrekking hebben op de vat-
baarheid der tanden voor caries en de invloed, die hunne physische 
structuur op die vatbaarheid uitoefent, waarvan hier boven 
een oogenblik sprake is geweest. Hier worden aan alle voorop 
gestelde theoriën den bodem ingeslagen, en komen wij tot 
het besluit, dat van tweëen één : wij zullen moeten bewijzen, 
dat de statistiek van BLACK onjuistheden bevat en zijne 
afleidingen moeten ontzenuwen bf de algemeen gangbare 
begrippen betreffende zekere pathologische veranderingen 
aanmerkelijk moeten wijzigen. Tot heden toch huldigt men 
de theorie, die leert, dat verschillen in de dichtheid der 
tanden en hunne proportie aan kalkzouten indices of voor-
waarden zijn voor hunne vatbaarheid voor carries. Die 
leer nu, wordt door de statistieken van BLACK geheel omver 
geworpen. In de tanden afkomstig van één individu heeft 
hij een aanzienlijk verschil in dichtheid gevonden, zonder te 
kunnen constateeren dat de tanden die de geringste hoeveel-
heid kalkzouten bezaten meer dan de andere door caries 
getroffen waren. Een betrekkelijk gering verschil in de dicht-
heid heeft BLACK kunnen aantoonen in denzelfden tand aan 
verschillende individuen ontnomen, terwijl er toch een merk- 
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bare tegenstelling bestond in hunne vatbaarheid voor ziekten. 
En toch is er geen overeenstemming tusschen de dichtheid 
van de tanden en hunne verwoesting door caries. Feitelijk 
is er geen verschil in het procentgehalte aan kalkzouten 
tusschen de tanden die aangemerkt worden te zijn: #zwakke 
structuur", #gebrek aan hardheid", en die welke gewoonlijk 
door de tandheelkundigen worden beschouwd als te zijn vol-

maakt gevormde tanden. 
Ziehier eenige gegevens en cijfers: 

Goede, slechte en indifferente tanden saamgenomen. 
Gemiddelde leeftijd in jaren 	 32,33 

dito 	soortgelijk gewicht . . . 	2,092 

dito 	percentage kalkzouten . . 63,59 

Volmaakte tanden. 
Gemiddelde leeftijd in jaren 	 36,26 

dito 	soortgelijk gewicht . . . 	 2,095 

dito 	percentage kalkzouten 	 63,59 

Carieuse tanden. 
Gemiddelde leeftijd in jaren 	 31,50 

dito 	soortgelijk gewicht . . . 	 2,091 

dito 	percentage kalkzouten . 	 63,50 

Brengt men bovenstaande cijfers in overeenstemming met 

den leeftijd dan blijkt er in die drie groepen onderling geen 

verschil te bestaan. 
Ook hier vraagt men zich af: wat beteekenen deze cijfers? 

Het antwoord is wederom van tweeën één : Zij zijn valsch 

of onze kennis der aetiologische pathologie heeft eene herziening 

noodig. BLACK zelf zegt hiervan: They show conclusively 
that neither the density of the teeth, nor the percentages 
of lime salts they contain, has anything to do with the 
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liability of the teeth to suffer from caries; or in other words, 
the teeth of persons who suffer much from caries are just 
as hard, just as dense, just as heavy, and contain just as 
much lime salts, as the teeth of persons who do not suffer. 
from caries." 

Wat de geschiktheid van de vullingmaterialen betreft 
meent BLACK dat men het begrip moet laten varen dat 
enkele tanden, van welken persoon ook, zoo weinig dichtheid 
zouden bezitten om een beletsel te zijn voor het vullen 
met de materialen thans in gebruik. De tanden kunnen 
hyperaesthetisch; een kind te jong zijn om de operatie te 
ondergaan, dit zijn valabele redenen om van eene opvulling af 
te zien, doch die ook te zoeken in de nweekheid" van den 
tand, wordt door deze onderzoekingen en hare resultaten 
wederlegd en bewezen geen vasten grond te bezitten. 

Ten slotte halen wij de onderzoekingen aan over de 
elasticiteit der tanden. De tabellen geven als het gemiddelde 
van den druk die noodig is om blokjes dentine ter groote 
van 8/100 kubieke inch te vermorselen, 238 ponden terwijl 
om dergelijk blokje te rekken of saam te persen tot 0.02 en 
0.09% van de dikte een druk vereischt wordt van 100 ponden, 
en om het tot 0.43% van zijn dikre te brengen 150 ponden. 
Levende tanden keeren weer tot hunnen oorspronkelijken 
vorm terug Loodra zij van dien druk ontlast zijn. 

In de weefsels van verschillende tanden vond BLACK een 
groot verschil in het weerstandvermogen. Pulpalooze tanden 
b. v. weerstonden weinig druk, en waren zij bovendien 
verkleurd, dan bleken zij nog zwakker te zijn. Geextraheerde 
tanden die droog of uitgedroogd waren bleken gekrompen 
te zijn en de dentine vertoonde berstjes en spleetjes. Daaren-
tegen bleken gezonde deelen van carieuze tanden (niet 
gedevitaliseerde) even sterk te zijn als gezonde tanden. 
Neiging tot caries was geen bewijs van zwakheid in de 
structuur der organische deelen. Tanden zijn het sterkst op 
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jeugdigen of volwassen leeftijd, met het klimmen der jaren 
worden zij zwakker. 

Tot besluit van dit uittreksel van het eerste gedeelte 
van de onderzoekingen van BLAex geven wij de volgende 

stellingen : 
Caries van de tanden is niet afhankelijk van eenigen toestand 

der weefsels, maar van den toestand hunner omgeving. 
Er bestaat geen grond voor de veronderstelling, dat enkele 

tanden te zacht of te weinig met kalkzouten doordrongen 
zijn om met goud of andere metalen te worden gevuld. 
Alle tanden zijn bevonden voldoende sterk te zijn. 

Er bestaat evenmin een reden om de tanden van kinderen 
onder den leeftijd van 12 jaren niet met metaal op te vullen. 
Ook deze tanden zijn sterk genoeg daarvoor. 

De bewering dat men de vulling-materialen moet kiezen 
naar mate de tanden, zacht, hard, zwak, enz. zijn, mist 
allen grond. 

Op het oordeel van den operateur komt het aan met 
welk materiaal hij het beste kan werken. 

Het is niet bewezen dat harde tanden meer onderhevig 
aan pyorrhoea alveolaris zouden zijn dan de minder harde. 

Het toedienen van middelen aan gravidae om het zacht 
worden van hare tanden te voorkomen of om op die van 
het foetus invloed uit te oefenen, mist allen grond. 


