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I. 

De tandheelkundige antisepsis in hare betrekking tot 
die der algemeene chirurgie. 

De behandeling van de tandcaries, die voorgoed de baan 
der antisepsis betreden heeft als gevolg van de onderzoe-
kingen, die de parasitaire natuur van genoemde aandoening 
hebben vastgesteld, heeft tot dusverre geen resultaten te 
vermelden, die vergeleken kunnen worden met die welke 
de groote chirurgie heeft verkregen. Hoe ook het aantal, 
de aard of de verscheidenheid der gebruikte antiseptica 
mogen zijn, allen eindigen ten slotte in een twijfelachtig 
resultaat. En toch weten we door MILLER'S proeven, dat de 
gewone antiseptica : sublimaat, carbolzuur, jodoform enz. 
op de bacteriën der tandcaries een vernietigende werking 
hebben, in ieder opzicht overeenkomend met die, welke ze 
uitoefenen op de andere microben soorten. Dus zijn het 
niet de bederfwerende middelen die men moet beschuldigen. 

Om het vraagstuk der tandheelkundige antisepsis te bestu- 
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deeren, moeten we de vraag bezien van een breeder en 
algemeener standpunt. De studie van het bederfwerend 
vermogen, omschreven en nagegaan door de bacteriologische 
proeven, is slechts een van de bestanddeelen van het vraagstuk. 
Een tweede factor, zeer belangrijk om te overwegen, wordt 
ons verschaft door de inwerkingsplaats van het antisepticum, 
door het veld ter steriliseering. aangeboden. 

Pas in den allerlaatsten tijd is die terreinkennis, zoo 
belangrijk vooral bij de zaak die ons bezighoudt, te voor-
schijn getreden uit de verwarring der algemeene denkbeelden 
om den juisten weg : die der proefnemingen, in te slaan. 

Voor we tot verdere besprekingen overgaan, kan het zijn 
nut hebben er op te wijzen, dat het vraagstuk van de 
antisepsis in de tandheelkunde in werkelijkheid niet verschilt 
van het meer algemeene probleem der antisepsis in de 
chirurgische praktijk. Hier, zoowel als ginds, baseert zich 
de klinische studie van een antisepticum op twee elementen ; 
bederfwerend vermogen en geaardheid van loet te steriliseeren 
terrein. Over het eerste van deze punten zullen we niet 
spreken. En wat het tweede betreft, laten we het sublimaat 
nemen, om zijn invloed aan te toonen. 

Men weet dat deze stof over 't algemeen gebruikt wordt 
als 1/1000 oplossing in gedestilleerd water. Als men bij een 
operatie zich van deze vloeistof bedient om afwasschingen 
te verrichten, komt het in aanraking met eiwitachtige 
stoffen en wordt neergeslagen in onoplosbare verbinding, 
zoodat er als antiseptische vloeistof niets dan het gedestil-
leerd water overblijft. 

Maar wanneer, zooals sedert eenigen tijd gedaan wordt, 
men aan de oplossing een kleine hoeveelheid wijnsteenzuur 
toevoegt, heeft bedoelde neerslag niet meer plaats en de 
rol van het antisepticum is gered. Dit voorbeeld recht-
vaardigt - de voorkeur van uitstekende heelkundigen voor het 
carbolzuur, dat naast verscheidene tekortkomingen tenminste 
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eenige voordeelen aanbiedt en met name dat van in sterke 
dosis te kunnen worden aangewend. 

Tegelijk met vele onzer kunstgenooten, trachten wij sedert 
lang de antisepsis in de tandheelkundige praktijk te ver-
wezenlijken, en wij meenen dat dit doel kan bereikt 
worden door een antisepticum, dat vooral de eigenschap 
heeft van door de tandweefsels te worden geabsorbeerd. 

Deze nieuwe stof, welker aanwending gemakkelijk is, is 
het formaldehyd, dat gewoonlijk aangeduidt wordt als formol. 

II. 
Scheikundige opmerkingen over het formol. 

Het formol is het eerste lid van de groep der aldehyden. 
Zijn formale is CH2  0. Het is klinisch bestudeerd door 
HOFFMANN, BOUTLEROW, in lateren tijd door TRILLAT en 
FAYOLLAT en door PoTTEVIN, die een wijze van doseering 
heeft gegeven die gemakkelijk uitvoerbaar is en tevens goede 
uitwerking heeft. 

Als we 45 0/0 formol nemen, wat ons voor ons doel het 
best lijkt, zien we, dat het een kleurlooze, geheel door-
zichtige stof is, ongeveer zoo vloeibaar als water. De geur 
is scherp, doordringend en zeer prikkelend voor de slijm-
vliezen van het reukorgaan. Het oefent op huid of slijm-
vliezen een hevig verwoestende werking uit, de epidermis 
nekrotiseert, daarna de bovenste lagen van de huid en er 
vormt zich een uitgebreide korst. Dit noopt tot eenige 
voorzichtigheid bij het gebruik. 

In dampvorm is het hevig prikkelend en het doordrin-
gingsvermogen buitengewoon groot. Uit de onderzoekingen 
van M. TRILLAT 1) over ontsmetting in 't groot door formol- 
dampen, blijkt, dat hout er door wordt doordrongen. 
POTTEvIN heeft aangetoond, dat de dampen,  die de 40 °/° 

1) Academie des sciences ler Octobre 1894. 
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waterachtige oplossing van, formol ontwikkelt, in 48 uren 
een laag olijfolie van 3 centimeters dikte doordringen 1). 
Dit sterke doordringingsvermogen is een der eigenschappen, 
die ons van groot nut zullen zijn bij de aanwending van 
dit antisepticum in de tandheelkundige praktijk. 

Formol, goed toebereid uit zuivere methyl-alkohol, bezit 
alle eigenschappen voor medisch gebruik vereischt. Dit is 
niet het geval met het formol van den handel. Dit formol, 
toebereid met onzuivere methylalkohol (houtgeest), bevat 
niet alleen de onzuiverheden van deze vloeistof (azijnzuur 
en-ether, aceton, phenolen enz.), maar ook nog de produkten, 
die ontstaan door de oxydatie van deze verontreinigingen 
en de veelvuldige verbindingen, die tot stand komen tus-
schen al deze lichamen en hun derivaten. 

Bovendien blijkt uit het onderzoek door den heer ANDRÉ, 
Apotheker, op mijn verzoek gedaan, dat de naam zuivere 
formol dikwijls gegeven wordt aan dat van 20 tot 25°/0 in 
plaats van 40°/°, wat het voorgeschreven gehalte is. 

Zulke producten moeten voor medisch gebruik worden 
buitengesloten en slechts dienen voor desinfectie op groote 
schaal. 

III. 
Antiseptische eigenschappen van het formol. 

De eerste proefnemingen over de antiseptische waarde van 
het formol zijn te danken aan TRILLAT en dagteekeneu uit 
1888. Sints dit tijdstip hebben vele bacteriologen zich met 
deze zaak bezig gehouden. We vermelden ARONSON, STAHL, 

BERLIOZ, SCHMITT, WORTMANN, BLCHAMPS en vooral 
H. POTTEVIN, die kort geleden een zeer volledig geschrift 
over dit onderwerp heeft in 't licht gegeven. 2) 

1) Annales de dermatologie et de syphiligraphie, 1894, page 808. 
2) Annales de '1Institut Pasteur, Nov. 1894. 
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De heer TRILLAT bepaalt de minimaaldosis, die in staat is 
de ontleding van urine tegen te gaan : daarna, in een andere 
reeks proeven, de dosis, die bouillon kiemvrij houdt. De 
resultaten zijn beter, dan die het sublimaat geeft : bij een 
verdunning van 1 op 50000 ondervond de ontleding van 
bouillon een zeer merkbare vertraging ; algeheele sterilisatie 
werd verkregen door 1 : 12000. TRILLAT merkt hierbij op, 
dat zijne proeven, al lijken ze ook wat ruw, daarom niet 
minder beslissend zijn, omdat ze zich bezig hielden met een 
verzameling moeilijk verdelgbare sporen in plaats van zich 
te richten op een enkele bacteriesoort. 1) 

In het werk, dat we hierboven aanhaalden, heeft PovTEVIw 

een reeks van onderzoekingen gedaan om 'te bestudeeren de 
werking van het formol op bacteriën, fermenten en dieren. 

In een belangrijk opstel heeft deze geleerde de proeven 
neergelegd, die hij gedaan had omtrent de gisting van bier. 
Hij trachtte de dosis formol te bepalen, instaat om zijn 
culturen te steriliseeren. Uit zijne onderzoekingen volgt : 
voor het formol, evenals voor de andere antiseptica, wisselen 
de doses, in staat om de gisting te verhinderen, met de 
hoeveelheid der uitgezaaide cellen; die doses zijn altijd 
geringer dan die welke sterkere culturen vereischen ; en voor 
zoover de sterke culturen betreft klimmen de steriliseerende 
doses op in toenemende verhouding. Men kan zeggen, dat 
voor de bacterien, die hij bestudeerd heeft (miltvuurbacillus, 
diphtheriebacillus, bacillus pyocyaneus, cholera- en typhus-
bacillus, bacillum coli, staphylococcus aureus) de steriliseerende 
dosis ligt in de buurt van 5 centigram per liter, d.i. 1 : 20000. 

De werking op de fermenten vooral is door PovvEvIN 
nagaan. Van de feiten, die hij heeft waargenomen en die 
niet onmiddelijk op ons onderwerp betrekking hebben, zullen 
-wij slechts de gevolgtrekking geven : "Men heeft het recht 

1) Journal de pharmacie et de chimie, Juin 1894. 
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uit deze feiten te besluiten, dat, als het formaldehyd een 
onmiddellijke werking heeft op de gistcellen, wier specifieke 
werkzaamheid eerst wordt verminderd en daarna vernietigd, 
het volkomen dienstig is om den toestand te veranderen van 
de lichamen, waarop de gisting werkt en cm de omzettingen, 
welke deze laatste moet bewerken, te bemoeilijken". 

Aan het slot van het bespreken der antiseptische waarde 
van het formol zullen we Benige wenken plaatsen omtrent 
zijn giftigheid ... Deze is betrekkelijk zwak: ARONSON en 
TRILLAT hadden het reeds gezegd. H. PovrnvxN bevestigt 
deze mededeeling en komt tot de gevolgtrekking, dat slechts 
bij doses boven 0.25 per kilogram dierlijk lichaamsgewicht 
onderhuids en van 0.03 per kilo, in de venae ingespoten, 
de dieren na eenige weken aan `verval van krachten sterven. 

Maar terwijl het formol weinig giftig is, is het integendeel 
zeer kaustisch. Alle onderhuidsche inspuitingen met zwakke 
oplossingen, zelfs van 5 : 1000 veroorzaken uitgebreide 
korsten. Evenzeer, zijn de dampen van zeer sterke soluties 
gevaarlijk als ze geruimer tijd worden ingeademd : een aap, 
verscheidene uren blootgesteld aan dampen van een 42°/a 
solutie, sterft binnen enkele dagen (POTTEvIN, Loco citato). 

IV. 

Het formol als antisepticum in de tandheel- 
kundige praktijk. 

Ons blijft over de reeds vermelde studie te maken van 
het terrein uit een oogpunt van het gebruik, dat we voor 
therapeutische doeleinden ervan denken te maken. 

Een beschouwing, die innig met ons onderwerp samen-
hangt, is die, welke een voor een nagaat de fysische eigen-
schappen van de antiseptica, eigenschappen die hun absorptie 
door den tand in den toestand van zijn natuurlijke doordring-
baarheid al of niet mogelijk maken. 

We willen hierover met een enkel woord spreken. 
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De vraag is deze: Welke zijn de fysische eigenschappen 
van een antisepticum, die deze absorptie mogelijk maken en 
welke maken ze onmogelijk 

Het ideale antisepticum zou dàt zijn, dat aan een zeer 
groote oplosbaarheid in water een belangrijk diffusievermogen 
paart, opdat het in aanraking gebracht met de waterhoudende 
stoffen, die de kanaaltjes vullen, zich hierin kan verbreiden 
en ze steriliseeren. We moeten er bijvoegen dat zijn bac-
teriendoodende kracht belangrijk zou moeten zijn, omdat 
het pas zal werken na verdunning in bedoelde vochten. 

Laten we kortelijk de voornaamste antiseptica nagaan en 
zien hoe ze deze voorwaarden naderen of zich er van ver-
wijderen. 

De voornaamste antiseptica, die in de tandheelkundige 
praktijk gebruikt worden, zijn : het sublimaat en de metal-
lische zouten, de phenolen (creoline, creosoot, ac. phenyl., 
ac. thymicum enz.), de vluchtige olien, jodoform, jodium, 
waterstofsuperoxyd en chloroform. 

Sublimaat, oplosbaar in water, heeft geen doordringings-
vermogen Bovendien, in aanraking met eiwitachtige lichamen 
of met ammoniakale verbindingen, die het gevolg zijn 'van 
de ontleding dier lichamen, vormt het met deze onoplosbare 
en niet-antiseptische verbindingen. 

Hetzelfde geldt voor permanganas kalicus, dat zelf snel 
en geheel door diezelfde lichamen wordt omgezet. 

De phenolen zijn weinig of niet oplosbaar in water en 
hun diffusievermogen is bijna gelijk nul. De alkalische 
verbindingen der phenolen, zooals het mikrocidine, zijn 
oplosbaar in water, hebben een vrij groot  chemisch weer-
standsvermogen, maar diffundeeren niet. 

De vluchtige olien, dringen voldoende door, maar lossen 
niet op in water. 

Jodoform is onoplosbaar in water en en zeer weinig vluchtig. 
Jodium is slecht oplosbaar in water, diffundeert sterk, 
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maar het wordt geneutraliseerd door de eiwitachtige of ammo-
niakale stoffen, door hiermede weinig bekende en onwerkzame 
verbindingen te vormen. 

Waterstofsuperoxyd oxydeert de organische stoffen zeer 
krachtig en zijn ontleding is volkomen. 

Het chloroform is zeer kort geleden het onderwerp 
geweest van een belangwekkende studie van den heer Bow-
NARD. 1) In zijn werk bedeelt de heer BONNARD het 
chloroform met bederfwerende eigenschappen, die wij moei-
lijk zonder voorbehoud kunnen aannemen. We merken op 
dat deze stof weliswaar sterk diffundeert, dat zij niet in werkt 
op albumineuze of ammoniakale stoffen en dat ze bovendien 
het voordeel bezit van vetten op te lossen ; maar bet voor-
naamste nadeel is dat het chloroform zeer slecht in water 
oplost. 

En nu komen we aan de eigenschappen van het formol 
nit een oogpunt van tandheelkundige antisepsis Dit nieuwe 
middel schijnt ons de voornaamste hoedanigheden van het 
ideaal antisepticum in zich vereenigen : het is in groote 
hoeveelheden (50°/o) oplosbaar in water : het diffusievermo-
gen is buitengewoon, zooals we boven gezien hebben; de 
eiwitaehtige lichamen werken op het formol niet in. Nog 
blijven over de ammoniakale stoffen, die, in tegendeel, zich 
er mee vereenigen en zijn werking bijna tot nul doen dalen. 
Maar vair een praktisch standpunt is het gemakkelijk om 
zieh van deze stoffen te ontdoen of tenminste hun invloed 
zeer te verzwakken. Zoodat we kunnen zeggen dat het 
formol geroepen is de desiderata van een intra-dentaal anti-
septicum te verwezenlijken. We zullen zien uit de resul-
taten van een jaar van proefnemingen, dat de praktijk onze 
hoop in vervulling heeft doen gaan. 

1) L'Odoutologie, Nov. 1894. 
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V. 

Aanwending van het formol in de tandheel- 
kundige praktijk. 

In November 1893, in het hospitaal Saint-Louis assisteerend 
bij de onderzoekingen, verricht door den heer POTTEV]N, 

preparator aan het Instituut Pasteur, omtrent de behandeling 
van de parasieten van de schurft, werden wij getroffen door 
de uitstekende antiseptisehe eigenschappen en het groot 
diffusievermogen van het formaldehyd. Wij kregen toen het 
idee het te gebruiken bij de behandeling der caries in het 
3e en 4e stadium. De heer PoTTEVnrr, wien wij ons plan 
meedeelden, moedigde ons aan en stelde voor de proeven, 
die we wilden ondernemen, een 33°/s oplossing van schei-
kundig zuiver formol, door hem zelven bereid, ter onzer 
beschikking. De eerste onderzoekingen en de eerste behan-
delingen dagteekenen van 11 Dec. 1893. Tot 21 Febr. 1894 
werden 42 waarnemingen omtrent met formol behandelde 
tanden verzameld. Tot op heden, dus een jaar na de eerste 
en negen maanden na de de laatste proefnemingen, heeft 
geen der gevallen ook maar het geringste spoor van infectie 
vertoond. Wij hebben alle patienten, die deze behandeling 
ondergingen, in 't oog gehouden en wij zien hen af en 
toe terug. Het zou ons dus gemakkelijk gevallen zijn 
de minste onbetrouwbaarheid in de wijze van behandelen te 
ontdekken. 

Sedert de maand Maart van dit jaar, 1) hebben wij het 
formol bij de behandeling van de caries in het 3e en 4e 
stadium uitsluitend aangewend. Bij de weinige (6) gevallen 
die mislukten, kunnen wij het gebruikt antisepticum niet 
beschuldigen. De algemeene toestand en vooral de plaatselijke 
stoornissen veroorloofden ons niet hier op gunstigen afloop 
te hopen. Bij enkele gevallen in onze eerste reeks leverden 

1) Deze rede werd gehouden 18 December 1895. (Vert.) 
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de behandelde tanden groote moeilijkheden op ; b.v. gevallen 
van caries distaal in een tweede molaar beneden, waar de 
wortelkanalen niet gereinigd waren van de pulparesten, die 
zij bevatten. 

De techniek der behandeling wisselde af naar het stadium 
van de caries: 

1. In het 3e stadium, d. i. als de pulpa de verschijnselen 
van meer of minder hevige irritatie vertoonde, maar zonder 
gangrenesceering, werd de blootgelegde pulpa gedevitaliseerd 
door ac. arsenicosum. Na twee inlagen wordt de caviteit 
over een groote uitgestrektheid opengelegd eu bevrijd van 
alle sporen van verweekte dentine, de pulpakamer en de 
wortelkanalen worden zoo mogelijk, zorgvuldig gereinigd 
en men exstirpeert alle deelen van de gedevitaliseerde pulpa, 
die men kan bereiken. De caviteit wordt goed uitgedroogd 
met heete lucht, nadat ze zorgvuldig is gereinigd, hetzij met 
gekookt i. e. aseptisch water, of met waterstofsuperoxyd, 
wat verkieslijk is om onmiddelijk de ammouiakale stoffen te 
vernietigen, die zich zouden verbinden met het gebruikte formol 
en zijn werking zouden verzwakken Als het mogelijk is 
brengt men in de wortelkanalen, die van hun inhoud ontdaan 
zijn, tampons gedrenkt met een 33°I° oplossing van formol. 

In elk geval wordt een dergelijke tampon in de pulpakamer 
op de opening der kanalen gelegd en alles bedekt met een 
geschikte afsluiting. 

Men zou kunnen vreezen, met het oog op de prikkelende 
en kaustische eigenschappen van het formol, dat het in een 
hermetisch gesloten holte in dampvorm zou kunnen over-
gaan, het weefsel bij den apex aantasten en op die wijze 
een periodontitis veroorzaken. Dit ongeval is in onze praktijk 
nooit voorgekomen. Wij zijn geneigd deze gelukkige om-
standigheid te verklaren uit de geringe dampspanning van 
de formoloplossing, die niet in staat is den geringsten weer-
stand te overwinnen, die zich bij den apex kan voordoen. 
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Een verdere verklaring gewordt ons uit het feit, dat het 
formol, als het zich verbreidt in de vloeistoffen van de 
dentine kanaaltjes, aan gehalte verliest en ter zelfder tijd 
aan vluchtigheid. 

2. Bij caries van het 40  stadium, d. i. wanneer de pulpa 
ontleed is, tenminste gedeeltelijk of omgezet in een onsamen-
hangende putride massa, die de walgelijke lucht ontwikkelt 
eigen aan dit stadium der caries, wordt de caviteit goed 
opengelegd en nauwkeurig gereinigd met waterstofsuperoxyd. 
In dit geval vooral doet zich het waterstofsuperoxyd kennen 
als een uitstekend middel= voor de vernietiging van de 
ammoniakale stoffen en om het antiseptisch vermogen van 
het formol geheel te bewaren. Droge watten worden in de 
toegankelijke kanalen gebracht tot dat ze er zuiver weer 
uitkomen; de caviteit wordt dan goed met heete lucht uit-
gedroogd. Nu brengt men met formol gedrenkte watten in 
de toegankelijke kanalen; een tampon in de dezelfde oplossing 
gedoopt, wordt in de pulpkamer gelegd over alle wortel-
kanalen heen en alles afgesloten met een tampon, gedrenkt 
met eene sterke mastiksolutie. Deze wortelvulling wordt 
gedurende twee dagen herhaald totdat ze geen putride lucht 
verraadt; en alleen het formol kwalijk riekt. Men gaat dan 
over tot de definitieve vulling als in het eerste geval. 

In onze praktijk heeft het aantal der inlagen nooit zeven 
of acht overschreden. En zelfs dit aantal was slechts noodig` 
in enkele gevallen waar sommige wortelkanalen ontoeganke-
lijk bleken en gevuld waren met putride stoffen. 

Wat we gezegd hebben omtrent de werking der ammo-
niakale stoffen op het formol maakt duidelijk waarom men 
tot herhaalde behandelingen zijn toevlucht, moet nemen om 
een algeheele desinfectie te verkrijgen. Het waterstofsuperoxyd 
kan slechts dat gedeelte dezer stoffen onschadelijk maken 
dat de oppervlakte van pulpakamer en wortelkanalen bedekt 
en dus verbindt zich het formol bij het binnendringen in 
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het binnenste van den tand eerst met de ammoniakale stoffen 
die het neutraliseert en eerst daarna doet het zijn desinfec-
teerende werking gelden. 

Slotbeschouwing. 

Door zijn natuur- en scheikundige eigenschappen, door 
zijn antiseptische werking en bacteriendoodend vermogen 
schijnt ons het formol geroepen om alle middelen te ver-
vangen, die tot dusverre in de tandheelkundige antisepsis 
gebruikt worden. 

Zijn prikkelende en kanstische eigenschappen, die voor 
de geregelde aanwending een hinderpaal kouden schijnen, 
behoeft men in werkelijkheid niet te vreezen, met het oog 
op de geringe hoeveelheden, die voor de behandeling noodig 
zijn. Overigens biedt het mondslijmvlies bizonder goed 
weerstand wat dit agens betreft. 

De klinische ervaring ondersteunt onze meening eu nooit 
zagen wij een geval van laesie door gebruik van formol. 

(L'Ódontologie.) 	 C. B. 


