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vlies, 't geen chronische vormen zijn, die zich zelden uitbreiden.. 

Ten slotte moeten wij nog de ulcero-membraneuze vorm ver-
melden, die zoo merkwaardig is wegens zijn besmettelijkheid. 2) 

HoofdstukII. 

Klinische studie over de soorten van 
Gingivitiden. 

Wij zullen ons hier uitsluitend bepalen tot de studie dRr 
gingivitiden, terwijl wij de stomatitiden eri de pyorrhoea alveo- 
laris slechts als complicaties zullen aanvoeren. Vooraf zij gezegd, 
dat deze aandoeningen de gingivitiden kunnen vooraf gaan, ja, 

zelfs veroorzaken. 
De soorten van gingivitiden zijn zeer talrijk, gemakshalve 

zullen wij ze verdeelen naar de oorzaken van haar ontstaan en 
wel : 

Toxische Gingivitis. 
Infectueuse Gingivitis. 
Trophische Gingivitis. 

§ I. 

TOXISCHE GINGIVITIS. 

(Ontsteking van het tandvleesch door 
vergiftiging.) 

No. i. 

K w i k. 

De gingivitis, die ontstaat door dat de patient een grootere 
of kleinere hoeveelheid kwik, onder welken vorm ook, heeft ge-
bruikt, kondigt zich aan, door stoornissen in het algemeen wel- 

I) Bergeron Diet. encycl. ,,Stomatiete." 
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zijn; hij klaagt over hoofdpijn, gevoeligheid van het tandvleesch. 

en heeft permanent een hinderlijke metaalsmaak.') 

Spoedig daarop wordt de geheele mond pijnlijk, tot zelfs • de 
sub-maxillaire streek, waar de klieren gezwollen zijn. Het kauwen 
is hinderlijk; de patient kwijlt van wegti den sterken speeksel-
vloed en ademt een foetide lucht uit. In• een verdergevorderd 
stadium treedt diarrhee op en bevat meestentijds de urine eiwig. 

Het tandvleesch is rood, purperachtig, gezwollen, strakge-
spannen en, de tanden staan los. 

Deze ontsteking is gewoonlijk partieel en vertoont vier klini-
sche scherp omschreven vormen, die wij hier zullen aanhalen : 

x. Gingivitis mediaan in de onderkaak. 
2. Periphere gingivitis van een carieuzen tand of ouden 

wortel. 

3. Gingivitis van achter in de mandibula (laatste kies.) 
4. Eenzijdige stomatitis. 1) 
Zelden is de aandoening algemeen, maar bijna altijd gaat het 

ontstekingsproces op den binnenkant van de wangen en lippen 
over. 

Het weefselverlies kan oppervlakkig zijn, maar progressief 
kunnen er ook excoriaties, erosies, ulceraties en zelfs gangreen 
optreden. 

De gingivitis mercurialis geneest gemakxelijk en in niet zeer 
ernstige gevallen duurt het zelden langer dan 8-21 dagen. 

No. 2. 

Bismuth. 

De gingivitis bismuthica begint met doffe pijnen in de tan-
den gepaard met een leelijken smaak in den mond ; daarbij 

1) Fournier Union méd: 1891. page 69. 7ulliard. Th. Paris, 1865 
p. 50. Galippe Journ. des con: méd: 189o. zie obs. III en IV. 

2) Fournier Loco citato 



GINGIVITIS. 	 2I3 

meestal gebrek aam eetlust, die toeneemt, naarmate de ontste-
kingsverschijnselen van het tandvleesch veld winnen.1) De adem 
riekt foetide, er is vermeerderde speekselvloed en de stoornissen 
aan ingewanden en nieren kenmerken zich door braken, diarrhee 
en de aanwezigheid van eiwit in de urine. 

Het tandvleesch, vooral dat van de onderkaak, is ontstoken, 
gezwollen, min of meer week en soms bedekt met witte weinig 
adherente pseudo-membranen. 

De rand van het tandvleesch is zwartachtig gekleurd en steekt 
scherp af tegen het roode slijmvlies der omgeving. Deze zwarte 
verkleuring kan zich voortzetten tot op de binnenvlakte van 
wangen en lippen. 

De ontsteking geeft niet alleen aanleiding tot de zooeven ge 
noemde oppervlakkige lesies, maar men ziet soms ulceraties en 
zelfs gangreen van het slijmvlies der gingiva optreden, wat het 
losstaan en uitvallen der tanden tengevolge heeft, ja, men heeft 
gevallen waargenomen, waarbij de ontsteking zich uitbreidde tot 
op het zachte verhemelte, dat dan gangrenesceerde. 

Gewoonl''k eindigt de Gingivitis bismuthica met genezing : 
de gangreneuse deelen worden afgestooten; de ulceraties ver-
dwijnen; het slijmvlies herstelt zich, maar de karakteristieke 
zwarte kleur blijft nog zeer lang bestaan, weken, ja maanden 
soms, na de volkomen genezing der ontsteking. 

No. 3. 

L o o d. 

De gingivitis plumbica begint met de meest verraderlijke 
symptomen 2), de patient merkt haar eerst op door dat zijn tand-
vleesch hem pijn doet; aanvankelijk is het alleen hinderlijk; 
het slijmvlies vormt als 't ware een wal om den hals der tanden, 

1, Dalché en Villejean Arch de méd. 1887 p. 129. Brun Th. d'agr8 
gation 1886. p; 187. 

2) Arguello Th. Paris 1878. Zie obs I en II. 



214 - 	 GING3vITI8. 

die dikwijls schijnen te zijn gerezen, dan wordt men de pijn 
gewaar, die zich eerst alleen tijdens het kauwen voordoet, maar 
die op een gegeven oogenblik spontaan kan optreden. De patient 
kan alleen vloeibaar voedsel gebruiken. 

Het eerste merkbare symptoom, dat ook pathognomonisch 
van gewicht is, is de blauwe, leiachtige streep aan den vrijen 
rand van het tandvleesch. Deze verkleuring kan zich uitbreiden 
naar de binnenvlakten van wangen en lippen. 

Het tandvleesch is opgezet en gezwollen; het slijmvlies is 
nu eens bleek en anaemisch, dan weer bloedrood en hyperae-
misch. 

Dit is de gewone toestand van het tandvleesch der met lood 
vergiftigde patienten ; soms echter zijn de lesies veel ernstiger. 
Dan krijgt men verdikking en loslating van het tandvleesch, 
vooral aan de onderkaak; het wordt sponsachtig en bedekt met 
ulceraties gepaard met substantieuerlies van het slijmvlies en 
vooral van de kleine papillen tusschen de tanden. 

Evengoed als de gingivitis plumbica zeer dikwijls en zeer 
lang latent kan blijven, kan ze ook, na een acute verheffing, in 
een chronischen toestand overgaan. 

Zij geneest-echter zeer goed bij een antiseptische behande-
ling, maar laat altijd de zooeven besproken eigenaardige verkleu-
ring van het tandvleesch en van de lippen en wangen achter. 

No. 4. 

Arsenicum. 

De eerste symptomen, die de .gingivitis arsenicalis 1) doen 

kennen zijn een dikwijls hoogst onaangename metaalsmaak in 
den mond, gepaard met een licht pijnlijk gevoel; er is dadelijk 
een vermeerderde speekselvloed, die den patient noodzaakt her- 

1) Arguello Tb. Paris 1879. 
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haaldelijkhaaldelijk te spuwen. Het tá.ndvleesch wordt weldra 
gevoelig bij de minste aanraking, en de kaakbewegingen zijn 
pijnlijk, waardoor het kauwen en spreken zeer lastig is. De pa-

tient kan niets dan vloeibaar voedsel gebruiken, waaraan hij 
steeds behoefte heeft, daar een hevige dorst hem plaagt, niet- 
tegenstaande den grooten speekselvloed; de adem is foetide 
in den hoogsten graad. 

Somtijds treden er ook stoornissen van de maag en de dar-
men op: 

Het tandvleesch, en wel voornamelijk dat van de onderkaak, 
is rood, gezwollen, zwammig en licht bloedend. Een smalle 
grijsachtig-witte streep ligt op den vrijen rand van het slijm-
vlies ter hoogte van den tandhals. Wanneer de ontsteking nog 
een graad erger wordt, komen er ulceraties, die min of meer diep 
zijn en de tanden kunnen ondermijnen en doen uitvallen ; de 
wangen en zelfs de pharynx kunnen door uitbreiding van het 
proces worden aangedaan. 

Men heeft gevallen waargenimen, waarbij gangreen volgde 
op het ulceratief proces. 

De versche lesies bij de gingivitis arsenicalis genezen snel en 
gemakkelijk; anders is het gesteld met de oude lesies, die soms 
elke behandeling trotseeren. 

No. 5. 

Phosphorus. 

De gingivitis phosphorica begint met droogte van den mond 
en spanning van den rand van het tandvleesch. 1) 

De patienten, die licht maar aanhoudend koortsen, klagen. 
over moeielijkheid bij het kauwen, de kaakbewegingen zijn pijn 

1) Arguello Th. Paris, 1878. — Magitot. Gaz. des h8p. 1878 p. 814. 
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lijk, een sterke speekselvloed en foetide riekende adem plaagt 
hen; daarbij komt nog een gevoel van „ziekzijn" dat de arme 
vergiftigden alle lust en kracht ontneemt. 

Bij een onderzoek van den mond ziet men dat het gingivale 
slijmvlies rood, gezwollen en licht bloedend is. 

Ter hoogte van den tandhals is het tandvleesch diep inge-
kerfd, zeer sterk gezwollen, week, fungeus. Een witachtige zoom, 
door tandsteen en epitheelreste gevormd, bedekt den vrijen 
rand van het tandvleesch en daaronder vindt men, ulceraties. 
De suppuratie kan zich uitbreiden, waardoor de ligamenten der 
tandkassen en zelfs alveolen kunnen worden aangedaan. De 
necrose, die langzaam maar zeker voortschrijdt verwoest dikwijls 
de geheele kaak, nadat eerst de tanden zijn uitgevallen. 

Deze ingrijpende aandoeningen komen meestal voor aan de 
onderkaak en gaan dikwijls gepaard met sterke en pijnliike 
klierzwelling. De gingivitis phosphorica behoort tot de ernstigste 
vormen, wanneer de kaak eenmaal aangedaan is, doch, als zij in 
het eerste stadium terstond in behandeling genomen wordt, 
kan zij genezen. 

No. 6. 

Zilver. 

Gingivitis door zilverzouten komt zelden voor. Magitot haalt 
een geval aan, waarbij de patient in 6o dagen 4.16 gr. uitras 

argenti had gebruikt. 1) 
De mond wordt zeer gevoelig, vooral voor warmte en het 

kauwen is min of meer lastig; ptyalismus heeft men er nooit 
bij gevonden,-maar wel bijna altijd een adem, die een sterke 
metaallucht heeft. 

Het tandvleesch is gezwollen, oedemateus en pijnlijk; ter 
hoogte van den tandhals vindt men op den vrijen rand van het 

•j Magitot Dict. encycl. 
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slijmvlies een violetbeslag; het overige tandvleesch is dof rood. 
Het is een goedaardige aandoening, die onder doelmatige be-

handeling spoedig geneest. 

No. 7. 

Koper. 

Daar het hier minder een intoxicatie dan wel een mechanische 
werking van het koperstof betreft", wordt bij de gingivitis cuprica 
gewoonlijk het geheele slijmvlies aangedaan, ofschoon de vrije 
rand van het tandvleesch en vooral dat van de onderkaak, het 
sterkst ontstoken is. 

Als gewoonlijk begint de ontsteking bij ca.rieuse of slecht 
onderhouden tanden en blijft in de meeste gevallen niet opper-
vlakkig. Het tandvleesch wordt fungeus, licht bloedend, ulce-
reus; en wanneer de aandoening niet tijdig behandeld, maar 
chronisch wordt, worden de tanden ondermijnd en dreigen uit 
te vallen. 

De zieken kunnen slechts met moeite eten, zij klagen over 
zeer sterkeg, speekselvloed en een dikwijls ondragelijken foetor. 
Zorgvuldige antiseptische maatregelen voor den mond kunnen 
een goede uitwerking hebben bij deze aandoening, die gemak-
gelijker is te voorkomen, dan te, genezen. 

No. 8. 

13 ro omkaIi.'' 

De eerste symptomen van intoxicatie door brometum kalicum 
zijn: stroefheid der tanden met groote droogte van het tand-
vleesch. 1) 

1). Marandon de Montyel Gaz. des help. 1891. p. 1399•  Zie obs V 
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Daarna treedt de pijn op, die het eten bemoeielijkt en ten 
slotte krijgt men een enormen speekselvloed met foetide He-
kenden adem. 

Het tandvleesch en voornamelijk dat van de onderkaak ia 
gezwollen, week en bloedend. Een witachtig beslag ligt over den 
tandhals en het naburige ¢lijmvlies, wat een sterk contrast vormt 
met de mode kleur van het overige tandvleesch. De tanden zijn 
min of meer ondermijnd en staan soms los. Na 8-14 dagen 
treedt genezing in. 

No. 9. 

Het jodium, het cyaankalium en nog andere zouten. kunnen 
dezelfde ontstekingsverschijnselen geven en dezelfde functio-
neele stoornissen teweeg brengen. 1) 

§ II. 

INFECTIETJSE GINGIVITIDEN. 

(ontsteking van het .tandvleesch door besmetting.) 

No. r. 

(Roodvonk.) 

Een kleine veertien dagen na het begin van roodvonk ont-
dekt men soms een ontsteking aan het tandvleesch. 2) Deze 

weinig voorkomende complicatie kan plotseling optreden, maar 
. dikwijls ook kondigt zij zich aan door algemeene verschijnselen, 

die zeer ernstig kunnen worden. De patient is afgemat, neer-
slachtig, ziet er apathisch uit en heeft veel overeenkomst met 

1) Magitott Dict encyel. 
Gestat. Th. Paris 1893. — Rilliet et Barthez. - Sanné. Dict. 

encycl. — Bourges. Th. Paris 1891. 
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een typhuslijder. Door aanhoudend braken en heftige diarrhée 
vermagert hij snel. De urine bevat eiwit. De pols is zwak en 
frequent. Langzamerhand wordt de arme patient kortademig en 
begint te delireeren ; hij ligt zich door en in den comateusen 
toestand kan de dood intreden. 

In zeer lichte gevallen kenmerkt zich de scarlatineuse gingi-
vitis, die dan oppervlakkig en van voorbijgaandere aard is, door 
zwelling, weekheid en roodheid van het licht bloedende slij m- 
vlies. In de meeste gevallen wordt het een ulcero-membraneuze 
vorm, die somtijds in den gangreneuzen overgaat. De pijn is 
zeer hevig en belet de kaakbewegingen ; een sterke foetor komt 
met een overvloedigen speekselvloed onophoudelijk uit den 
mond. 

Op den vrijen rand van het tandvleesch zet zich een exsudaat 
af in den vorm van gele pseudo-membranen, die de ulceraties 
bedekken, welke als zij grooter en dieper worden, gedeelten van 
het slijmvlies door gangreen kunnen doen te gronde gaan. 

De ontsteking kan zich voortzetten op de binnenvlakten 
van wangen en lippen. De submaxillaire klieren zijn sterk ge-
zwollen. 

De prognose hangt af van den ernst van het geval ; ze is gded-
aardig in lichte gevallen, maar gevaarlijk, biina doodelijk, in 
ernstige gevallen, wanneer de infectie algemeen is. 

No. 2. 
_ Mazelen. 

Tijdens het geheele verloop van mazelen en zelfs in het 
reconvalescentietijdperk kan gingivitis o'-treden. Naast zeer 
lichte erythemateuze vormen komen meer ernstige als ulcero-
membraneuze en zelfs gangreneuze voor. 1) 

1) Debouchaud. Th. Paris 1859. — Carret. Thése Paris 1871 — 
Julien. Th. Paris 1886. — Gentilhe. Th. Bordeaux 1894. L. Guinon. 
Rougeole in Trait. med. — Caubet Th. Paris 1889. Zie obs IV, VII, VIII 
en IX. 
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Ze komt in den beginne meest sluipend op en de algemeene 
verschijnselen zijn weinig geprononceerd; somtijds neemt men 
lichte temperatuursverhooging en een weinig vermeerderden 

speekselvloed waar; met de uitbreiding der infectie worden ook 
de functioneele verschijnselen ernstiger. 

Het tandvleesch is een weinig opgezwollen, warm, rood, be-
dekt met een brijachtig beslag, dat het duidelijkst valt waar le 

nemen aan de onderkaak en zich kan uitbreiden op de binnen-

vlakte, der wangen. en lippen. _Dit grijsachtig witte beslag doet 

zich ,soms voor ais, adherente pseiidogmembranen op een slijm-
vlies, dat Of licht bloedend Of met min of meer diepe ulceraties 

bedekt. is. -Soms wordt het -periodontium aangedaan en ver 
woest, ja, de ontsteking kan zelfs de alveolen aantasten, 

liehaive .in de laatste gevallen, waarbij • de ziekte dikwijls 
secundaire ontstekingen of plaatselijke en moeielijk te herstel-
len lesies doet ontstaan, geneest deze gingivitis snel. 

No. 3. 

Pokken. 

In het ontwikkelingsstadium van de pokken kan een lichte 

ontsteking van het tandvleesch 2) ontstaan, die gekenmerkt 

door een geringe zwelling van het vochtige en roode slijmvlies, 
vooral ter hoogte van de tandhaizen der onderkaak, 

De aandoening kan een ulcero-mernbraneus karakter aanne-

men; dikke grijswitte pseudo-membranen bedekken den vrijen 
rand van het tandvleesch en verbergen dikwijls diepe ulceraties, 

die aanleiding geven tot gangreen van het slijmvlies en van het 

periodontium en tot nekrose van de alveolen en van een ge-

deelte der kaken. 
Menigmaal, bestaat er klierzwelling. De auto-infectie uit zich 

2) Auché. Traité de méd. et thérap. de Brouardel. 
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ook door diarrheëen, braken en aanwezigheid van eiwit in de 
urine; het ontstekingsproces kan zich uitbreiden op de bin-
nenvlakte der wangen. 

Bij het stellen van de prognose is de algemeene toestand van 
veel gewicht. 

In lichte gevallen geneest de gingivitis na eenige dagen vol-
komen, door streng antiseptische maatregelen. Ernstige geval-
len vereischen een ingrijpende en langdurige behandeling. 

No. 4. 

Erysipelas. 

Gingivitis komt zeer zelden voor bij erysipelas 1) ten minste 
de schrijvers spreken er niet over) ; wij echter hebben er ver-
scheidene gevallen van gezien. Het in den aanvang gezwollen, 
roode en pijnlijke tandvleesch wordt spoedig bedekt met een 
sero-purulent exsudaat; tegelijkertijd! wordt het slijmvlies be-
zaaid met blaasjes, die, als zij opengaan, witachtige ulceraties 
aan het licht brengen, die spoedig met pseudo-membranen be-
dekt worden. 

Al deze lesies slaan over op de binnenvlakte der wangen. 
De functioneele stoornissen zijn volkomen gelijk aan die van 

elke andere gingivitis. 
Bij een algemeen goeden toestand geneest het lokaal proces 

binnen eenige dagen door een antiseptische behandeling van 
de mondholte. 

No. 5. 

Diphterie. 

De gingivitis diphtherica komt zelden voor, zoowel de ziekte 

1) Fernet. Diet. de méd. et  de chirurg. pratiques, article ,,bouche. " • 
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als zoodanig alsook als eerste localisatie bij infectie; gewoonlijk 
treedt ze op in 't verloop van de angina diphtheritica. 

Wij hebben in de geheele medische litteratuur slechts één 
enkel geval van deze aandoening gevonden, dat we hier in 't 
kort mededeelen. 2) 

Een ziekenverpleegster, gepredisponeerd voor angina, doch 
overigens volkomen gezond, houdt zich een paar uur op in een 
barak met diphterie-lijders. Den volgenden dag klaagt zij over 
hoofdpijn, en gevoelt zich niet wel, heeft lichte temperatuurs-
verhooging en volstrekt geen eetlust. Op den derden dag zijn 
de submaxillairldieren aan beide zijden gezwollen en de zieke 
neemt ruwe plekken op het tandvleesch waar. Het kauwen en 
spreken zijn bemoeielijkt. Verontrust door den overvloed van 
speeksel en den foetiden adem laat de verpleegster zich onder-
zoeken. Het tandvleesch is rood, open en bloedend, het tand-
slijmvlies van de onderkaak en de binnenvlakten van wangen 
en lippen zijn met ruwe plekjes bedekt. 

Al spoedig verschijnen over deze plekken pseudo-membra-
nen, die door histologisch onderzoek en het maken van cultures 
herkend werden als van diphtheritischen aard te zijn. 

Thiercelin maakt er attent op dat : „ter hoogte van den tand-
„hals het tandvleesch om dein geheelen tand heen is weggevre-
„ten en bedekt met een witachtige laag, die klinisch niet diph-
„theritisch van aard schijnt." 

Door het behandelen van de lesies met een mondspoeling va-i 

acidum salicylium volgde genezing in 20 dagen. 

No. 6. 

Febris Typhoidea. 

In het verloop van febris typhoidea treden niet zelden lesies 

2) ThierceIin. France médicale. 1892. 
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van het mondslijmvlies op en wel als eenvoudige ontstekingen 
of als ulceratieve processen. 1) Herhaaldelijk konden wij waar-
nemen dat ze het meest voorkwamen bij zieken, die, of weinig 
zorg droegen voor hun mond Of slechte tanden hadden. Dikwijls 
gaat de ontsteking zelfs van deze laatsten uit en dan heeft men 
met een voortschrijdende gingivitis te doen, die tot algemeene 
stomatitis aanleiding kan geven. 

Maar nogmaals zij het opgemerkt, dat de ulceraties zich 
vooral op den vrijen rand van het tandvleescn vestigen en voor-
namelijk op dat van de onderkaak, terwijl men ze ook zeer 
dikwijls op de binnenvlakte van de wangen aantreft. De ontste-
king en de infectie kunnen nog ernstiger gingivitiden veroor- 
zaken, die dan een ulcero-membraneuze en zelfs een gangreneuze 
vorm aannemen. 

Deze gingivitiden, die uiterst hinderlijk voor den patient zijn 
en een gunstig moment vormen voor inanitie en auto-intoxica 
tie, genezen spoedig door antiseptische behandeling. 

No. 7. 

Febris Aphthosa. 

Hoofdpijn, koude rillingen, matheid, een algemeene malaise 
gepaard met slapeloosheid en koortsachtigen toestand; bij dit 
alles nog een gevoeligheid van het tandvleesch; ziehier de eerste 
symptomen van de gingivitis aphthosa. 2) 

Het slijmvlies is rood, gezwollen, bloedend er_ teer pijnlijk; 
weldra vertoonen zich aan de oppervlakte en voornamelijk ter 
hoogte van den tandhals, witachtige, samenvloeiende aphteuze 
blaasjes, die in oppervlakkige ulceraties overgaan. Deze aphteuze 

1) Grelletig-Bosviel Th. Paris 1889.— Rilliet en Barthez — Prevelliod 
Th. Paris x886. Zie obs XIV. 

2) Pètre. Th. Paris 1894, zie obs X en XI. Hirtz, jonrn des méd. 
pratic 1880. p 549. — Légendre-concours méd. 28 Mars 1891. 
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blaasjes, die het tandvleesch tot hun uitgangspunt nemen, ver 
spreiden zich van daar uit over het overige slijmvlies van mond, 
lippen, wangen, tong en verhemelte. Somtijds verdwijnen deze 
blaasjes en men krijgt: „eensdeels groote plekken koudvuur 
„op het tandslijmvlies ter hoogte van de achterste kiezen; grijs-
„achtige plekken die aan een ulcero-membraneuze stomatitis 
„doen denken en anderdeels een suppuratieven fungeuzen toe 
„stand van den rand van het tandvleesch, die op scorbuut 
„gelijkt" 1) 

De zieke heeft dan volkomen het type van een typhuslijder 
met gastro-intestinale stoornissen als braken, diarrhée, nier-
lijden, albuminurie; zenuwlijden, apathie en bewusteloosheid. 

Deze gingivitis is zeer pijnlijk en het kauwen wordt daarbij 
nog meer bemoeielijkt door de dikwijls aanzienlijke klierzwelling. 

Soms ontbreken de blaasjes geheel en men vindt noch herpes, 
noch ulcero-membraneuze stomatitis, ja; „niets dan een dun 
op een spinneweb gelijkend vlies, dat als paarlemoer het tand-
vleesch bedekt. Dit laatste is ondermijnd, bloedend, en geeft, 
evenals bij periostitis alveolaris bij druk een massa pus. 2) De 
mond uit een sterke lucht." 

Al deze lesies verdwijnen in een tijdsverloop van enkele dager. 
tot 6 weken door antiseptische spoelingen. 

No. 8. 

Scorbuut. 

Wij zullen ons hier alleen bezighouden met dat gedeelte, dat 
betrekking heeft op het tandvleesch. 3) 

De scorbuut infectie merkt men het eerst op door vermoeid- 

1) Légendre. Loco Citato. 
2) Pètre. Loco Citato. 
3) Quennec. Th. Bordeaux 1889. — Petit Th. Paris 189o. Zie 

ohs XII en XIII. 
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heid, algemeene gedruktheid, pijn in spieren en gewrichten en 
slaperigheid. 

Het tandvleesch is gehypertrophieerd, oedemaeus en rood-
achtig, het bloedt min of meer, 't zij spontaan of bij de minste 
aanraking. Op dit fungeus stadium volgt een lange serie van 
ulceraties, op het slijmvlies, ter hoogte van den tandhals. Deze 
grijsachtige ulceraties, die als met pus overgoten zijn, kleuren 
het tandvleesch nu eens met donkere dan met bleekroode 
vlekken. 

De ontsteking breidt zich steeds meer uit, maakt dat de 
tanden losstaan, verwoest het periodontium en doet ze uitval-
len. Gaat ze nog verder, dan vernietigt ze de alveolen en kan 
zelfs leiden tot nekrose der kaken. 

De adem is foetide; de klierzwelling aanmerkelijk; voeg 
daarbij de pijn door de ulceraties veroorzaakt en men zal be-
grijpen dat kauwen en spreken belemmerd zijn. 

Naarmate het proces verergert, nemen de algemeene ver-
schijnselen een ernstiger karakter aan, ja, kunnen zelfs het leven 
van den patient in gevaar brengen. 

De gingivitis scorhutica moet energisch behandeld worden 
met den thermokauter, acidum chromicum en antiseptische 
spoelingen. 	- 

De plaatselijke behandeling kan in vereeniging met een alge-
meen tonicum vrij snel tot genezing van de hier boven beschre-
ven lesies voeren. 

No. 9. 

Blennorrhoe. 

De gingivitis blennorrhoeica 1) kan optreden op elk tijdstip 
der ontwikkeling van een gonorrhoe, meestal echter ontstaat 
de aandoening in het slotstadium en als gevolg van andere 

1) Ménard. Ann. de derm. et de syph. 1889. p. 679. Zie obs XIII. 
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infectiecase complicaties. Zoo ziet men bijv. aan de mondaan-
doening, die uit deze oorzaak voortvloeit, rhetimatisme, orchitis 

- of erythemen voorafgaan. Daarna krijgt men een ondragelijke 
hitte van den mond met een aanhoudenden dorst; het tand-
vleesch, vooral aan de onderkaak, is dan rood, livide, gezwollen 
en licht bloedend; het slijmvlies vormt een plooi tusschen de 
tandrijen. 

Het kauwen zoowel als het spreken wordt moeielijk en pijn-
lijk 

 
 ; de zieke, die vrij hoog koortst, klaagt over speekselvloed 

en foetiden adem. 
Ondertusschen is het proces voortgeschreden; een pseudo-

membraneus exsudaat bedekt den rand van het tandvleesch en 
verbergt min of meer diepe ulceraties met steile randen en 
paars gekleurd. 

Aan dezelfde zijde vertoont de binnenvlakte van de wang 
nu reeds of gedurende het verder verloop lesies van dezelfde 
soort. De klieren zijn sterk gezwollen. 

In ongeveer 14 dagen tot drie weken geneest deze gingivitis, 
die niet ontstaan is door plaatselijke maar meer ten gevolge 
van de algemeene infectie der blennorrhoe, door kauterisatie en 
antiseptische spoelingen. 

No. Io. 

Syphilis. 
Gevallen van gingivitis primair veroorzaakt door syphilitische 

infectie hebben, we niet gepubliceerd gevonden. Alleen Mau-
riac (Syphilis tertiaire et syphilis héréditaire 1890) zegt, dat 
hij een patient gezien heeft, wiens tandvleesch totaal gesloopt 
en • misvormd was door een ulcero-phagadenisch proces, dal 
zeer snel aan beide zijden, zoowel boven als onder, alle kiezen, 
ja, het geheele gebit ondermijnde. Het betrof een syphilislijder 
bij wien de ziekte op andere plaatsen op zijn hevigst woedde 
en die geen kwik gebruikt had. 
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Deze waarneming staat op zichzelf en toch zijn wij er á priori 
niet minder van overtuigd, dat deze varieteit van gingivitis be-
staat en dat ze tot nu toe steeds is verward geworden met die 
welke ontstaat door kwikvergiftiging. Onderzoekingen in deze 
richting zouden zeer interessant zijn. 

Over de secundaire gingivitis en de syphilitische complicaties 
ín alle stadiën zullen wij niet spreken, alleen willen we opmerken, 
dat het tandvleesch ontstoken kan worden ten gevolge van 
sjankers, plaques muqueuses of gummata, die dicht bij de tan-
den zich neerzetten; zelden blijven deze lesies plaatselijk, maar 
zij breiden zich gewoonlijk uit over de geheele mondholte. 

Ten slotte vermelden wij die ulceraties, die men herhaaldelijk 
vindt aan de oppervlakte van het tandvleesch bij lijders aan 
hereditaire syphilis. Deze ulceraties zijn of oppervlakkig, glad, 
bleek, glanzig en soms door een bloedende wal omgeven of diep 
en met een geel- of bruinachtigen bodem.') 

No. I I. 

Tuberculose. 

De gingivitis tuberculosa treft men slechts zelden aan, tenzij 
bij menschen, die sinds jaren lijdende zijn aan tuberculose van 
de longen of andere organen. 2) Ze treedt zeer sluipend op en 
de zieke ontdekt haar dikwijls eerst doordat het uitvallen van 
de .tanden hem de aandacht op zijn mond.doet vestigen. 

De aandoening uit zich door meestal granuleuze ulceraties, 
die men over 't algemeen alleen aan de oppervlakte van het 
tandvleesch vindt. Hoewel de hoofdzetel aan de onderkaak ge- 

1) Parrot. Syph. héréditaire et rachitisme. 
2) yulliard. Th. Paris 1865. — Le Dentu. Assoc, franc. pour 

1'avanc. des sciences, 1876, p. 884. 
Baninsky. Soc. de méd. Berlinoise, nov. 1887. 
Rethi. Wiener med. Presse. 7 Mai 1893. 
Girandeau. Soc. méd. des hop. 1894. P. 414. 
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legen is, zijdelings , an en tegen de kiezen, kunnen ze echter 
grooter en dieper worden en zich uitbreiden op de binnenvlakte 
der wangen en lippen van dezelfde zijde. Niet altijd houdt de 
infectie daar op; soms leidt een osteo-arthritis tot het uitvallen 
der tanden en necrose van de kaak; zelfs het beenige gedeelte 
van het verhemelte wordt dikwijls daardoor verwoest. 

Deze zoo ernstige lelies gaan gepaard met ptyalismus en meer 
of mindere klierzwelling en zijn kenmerkend door hun atonie. 
De zieke lijdt er niet onder. 

De prognose is slecht, niet zoozeer door de locale aandoe-
ning als wel door de algemeene tuberculose. Wel kunnen de 
ulceraties genezen of ten minste verbeteren door antiseptische 
behandeling, maar de algemeene infectie brengt den patient ten 
grave. 

TROPHISCHE GINGIVITIDEN. 

(Ontsteking van het tandvleesch door voedingsstoornissen.) 

No. x. 

Diabetes. 

De gingivitis kan een der eerste symptomen zijn, die op het 
bestaan van diabetes wijzen 1), maar 't kan ook gebeuren, dat zij 
eerst in 't verloop van deze ziekte optreedt. Hoe dan ook 't geval 
zij, zij openbaart zich door een buitengewone droogte in: den 
mond met een eigenaardige lucht, die 't meest aan azijn doet 
denken. Het speeksel dat zuur reageert is dik en slijmerig. 

De tanden, min of meer aangestoken, vallen zonder eenige 

1) Lecorché. Diabète p. 304. — Magitot. Ostéo-périostite alvcolo 
dentaire. Marchal Gingivite expulsive. Union Med. 1860. p. 499.  Carrière 
Gingiv. expulsive "Union méd. 1860. p. 439. — Galippe. Ging. arthro-
dent. inf. Journ. des cone. méd. 1890. 
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pijn; spontaan uit; gewoonlijk is de tweede onderste molaar de 
eerste dien dat lot treft. Het tandvleesch is dik, rood en zwam.. 
mig aan de randen: Het laat los ter hoogte van den tandhals en 
daar ter plaatse ontstaat een min of meer diepe ulceratie, die 
dikwijls een ware etterzak vormt, waaruit bij druk pus te voor-
schijn komt met een mengsel van epitheel-detritus en tandsteen. 

Bereikt dei ontsteking de nabijliggende periodontia, clan ont-
staat een infectieuse arthro-dentaire gingivitis. 2) De tanden 
staan scheef, schijnen verlengd, staan los en eindigen met uit-
vallen, voor 't oog gezond maar doortrokken met mikroben. 

Het schijnt alsof de alveolaarranden zich oplossen en Cruet 
hecht daaraan groot gewicht bij de pathogenie van deze soort 
van gingivitis. 

Vooral wijzen wij op de virulentie van de pus bij deze 
infectieuse vorm. 3) 	 - 

Het is bekend dat de gingivitis diabetica dáárom zoo gevaar-
lijk is, omdat zij het uitputtingsstadium van de diabetes ver-
haast door het kauwen te bemoeielijken. Antiseptische middelen 
voor de tanden en het tandvleesch gevoegd bij de algemeene 
behandeling van de diathese zullen deze aandoening voorkomen 
of tegenhouden. 

No. 2. 

Uraemie. 

Gingivitis komt meest voor gedurende een aanval van urae-
mie met gastro-intestinale verschijnselen. 4) Zij treedt op met 
warmte en droogte van den mond en brandende pijn van het 
tandslijmvlies. Weinig en dik speeksel wordt afgescheiden, som- 

I) Cal<<Ste. Loc. c't. 3) Legendre. Traité d'antis. med. 
4) Lancereaux. Union méd. z888, p. 331. — Barié Arch. génér de 

méd. 1889. p. 415 en 69o. Zie obs. XX. 
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tijds vindt men tegelijkertijd' over den geheelen mond een 
erytheem met een brijachtig beslag. Maar wat vooral kenmer- 
kend is bij de gingivitis tijdens uraemie zijn de ulceraties, die zich 
op den vrijen rand van het tandvleesch vlak bij de tanden ge- 
nesteld hebben en zich tot op de binnenvlakte der wangen en 
lippen kunnen uitbreiden. 

De ulceraties zijn verschillend van grootte en vorm, nu eens 
zeer oppervlakkig, hoefijzervormig of in een rechte lijn gelegen 
en dan weer dieper, eivormig met onregelmatige randen en een 
vuilgrijzen ondergrond, bedekt met een laagje kaasachtig beslag. 
Zij kunnen het tandvleesch losmaken rondom de tanden en voor-
namelijk rond de onderkiezen. Deze kiezen wankelen en kun-
nen uitvallen. 

De functionele stoornissen zijn ernstig,. de eetlust is totaal 
weg, de smaak gering of bedorven; de adem is foetitle; de op- 
gezwollen klieren bemoeielijken het kauwen en een buitenge-
woon sterke speekselvloed verergert de uitputting van den 
patient. 

Ten slotte wordt deze reeds zoo treurige ziektetoestand nog 
verhoogd door de gastro-intestinale stoornissen tengevolge van 
de uraemie. 

Deze ulceraties kunnen, hoewel langzaam, genezen onder de 
algemeens behandeling der uraemie en vooral door plaatselijk 
antiseptische middelen, maar, ongelukkigerwijs kunnen zij zich 
ook uitbreiden en medewerken tot den dood van den patient. 

No. 3. 

Rheumatismus. 

De gingivitis rheumatica treedt gewoonlijk op gedurende het 
verloop van rheumatismus, 1) maar zij kan evenals de angina 
rheumatica haar voorafgaan. 

1) Marchandé. Rev. gen. de din. et  de thér. 1892. p. 245. 
Richards. Acad. de méd. de New-York, 22 Février. 1893 



GINGIVITIB. 	 231 

Eenige dagen voordat er veranderingen van het slijmvlies, als 
een gevolg van de ontsteking, zijn waar te nemen, kan het tand- 
vleesch reeds gevoelig en kunnen , de tanden pijnlijk zijn. Spoe-
dig gaat het tandvleesch dan in een fungeusen toestand over ; 
het is rood, gezwollen, ...oedend; de ingevreten randen laten 
los en tusschen het slijmvLes en de tanden vormen zich holten, 
waaruit bij druk pus te voorschijn komt. Wanneer de ontste-
king het periodontiuur aantast, wordt dit congestief, verdikt en 
purulent; de reeds losstaande tanden dreigen uit te vallen. Men 
heeft aan het uiteinde van hunne wortels geheel bijzondere con-
crementen uit piszurekalk waargenomen. Het tandvleesch, vooral 
dat van de onderkaak, kan bij gedeelten gangreneus warden. 
De binnenvlakte der wangen is dikwijls aangetast. 

Speekselvloed, een sterke foetor, klierzwelling, vormen de 
symptomen die men herhaaldelijk waarneemt. 

Deze gingivitiden kunnen zich voordoen chronisch, acuut 
en zelfs sub-acuut, maar zij luisteren gelukkig naar de algemeene 
behandeling der diathese en de plaatselijke antiseptische ver-
zorging der bovengenoemde lesies. 

Bij jicht heeft men dezelfde symptomen van infectieuse 
gingivitis waargenomen, die wij zooeven onder rheumatismus 
bespraken. 

No. 4. 

Graviditeit. 

Het is voornamelijk in de 4de maand der graviditeit en bijna 
altijd op verraderlijke wijze, dat zich de gingivitis openbaart. 1) 
Het tandvleesch is rood, congestief, bloedend, gezwollen, vooral 
aan den vrijen rand, het ziet gekarteld en vooral de interdentale 
papillen zijn sterk opgezet. 

1) Didsbury Th. 1883, Les frères Pinard. Ging. des femm. enc. 
1886. — }ohn Marshall, Journ. de l'Assoc. med. Améric. 12 Fevrier 
1890. zie obs. XVI, XVII en XVIII. 
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Bij het toenemen der infectie ziet men achtereenvolgens de 
fungeuse en ulcereuse vorm optreden. 

In strijd met den gewonen loop der aandoening ziet men de 
lesies veel meer aan den rand der snijtanden, dan in de buurt 
der kiezen, maar toch gebeurt het ook wel dat de ulceraties zich 
naar dien kant uitbreiden; zij worden grooter en dieper, tasten 
de periodontia. aan, maken de tanden los en doen ze uitvallen. 

De pijn is niet constant en toch geeft de toestand van het 
tandvleesch moeielijkheid bii het kauwen. 

Zonder behandeling kan deze aandoening spontaan genezen 
in de eerste maanden na de bevalling, maar door antiseptische 
spoelingen van c h l o r a a l h y d r a. a t bijv., en door kauteri 
geneest deze gingivitis in veertien dagen of hoogstens een 
maand. 2) 

No. 5. 

Tabes. 

Men heeft bij tabes van ouden datum ernstige gingivitis zien 
optreden. 3) 

De patienten verliezen hunne tanden bij menigte; zij kun-
nen ze als 't ware „uitplukken" zonder de minste pijn. 

Bij een onderzoek van den mond vindt men in die gevallen 
grijsachtige ulceraties, die uitgaan van den gingivalen rand 
of van de holte van een uitgevallen tand en van daar naar de 
naburige slijmvliezen overgaan. 

_) Wij onderscheiden de gingivitis van zwangere vrouwen wel dege-
lijk van de gingivitis, die dikwijis gedurende de menstruatie voorkomt. 
Op deze aandoening die bijna altijd oppervlakkig blijft en zeer goed 
geneest onder antiseptische behandeling, is het eerst door Delestre 
in zijn thesis gewezen. Sedert hebben wij haar dikwijls waargenomen 
en dezer dagen zond onze vriend Dr. Gaston ons een opstel over 
dit onderwerp. (Zie obs. XIX.) 

3) Galin5e. Journal des coon. méd. x886 p. 225. 
W,khanz. Ann. de derm. et  de syph, 1894. p. 44. 
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Dit uitbreidingsproces gaat langzaam en deze ulceraties, ge-
kenmerkt door oneffen rand en licht bloedenden bodem, waaruit 
een foetide pus zich afscheidt, verwoesten het periodontium. 

De losstaande tanden eindigen met uitvallen en laten de 
alveole ledig achter, waarvan de randen dik en misvormd zijn 

Al deze pathologische verschijnselen schrijden langzaam 
voort, zonder reactie en, zonder pijn; de beleedigde deelera zijn 
volkomen gevoelloos. Wij gelooven stellig dat deze aandoening, 
als ze terstond in behandeling wordt genomen, kan genezen 
of ten minste veel verbeteren, door antiseptische middelen op 
mond en tanden toe te passen. 

TWEEDE DEEL. 

Eerste Hoofdstuk. 

OORZAKEN VAN DE GINGIVITIS. 

De oorzaken van de Gingivitis kan men verdeelen in p 1 aa t-
selijkeen algemeene oorzaken. 

§ I. 

Plaatselijke Oorzaken. 

Bij de plaatselijke oorzaken van gingivitis zijn de twee voor-
naamste factoren de aanwezigheid van tandsteen en de toestand 
van het tandvleesch. 

A. Tandsteen . 

r. Wat is tandsteen? 
„Tandsteen is een ophooping van allerlei micro-organismen 

en kalkzouten." 
Laten wij in 't kort de microben nagaan, die in den tandsteen . 

voorkomen. 
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Zij worden verdeeld in twee geheel afzonderlijke klassen: de 
eerste, de n iet - p a. t h o g e n e, zijn physiologisch van zeer 
veel gewicht ; de tweede, de p a t h o g e n e, kunnen onschade-
lijk blijven, wanneer zij leven onder voorwaarden, die ongunstig 
voor hun virulentie zijn. 

Niet-pathogene microben: I) 
De b a c i l l u s s u b t i l i s, die men in alle rottende stoffen 

vindt; hij heeft een sterk weerstandvermogen en verdraagt zoo-
wel een sterk zuren bodem als een zeer hooge temperatuur. 

Het b a c t e r i u m. term o, dat een hoofdrol speelt bij de 
rottingsprocessen. 

Debacillus amylobacter, die men in de voedselres-
ten aantreft en voornamelijk de boterzuurgisting veroorzaakt. 

De v i b r i o r u g u 1 a, die op de rottingsgisting van grooten 
invloed is. 

De 1 ep t o t h r i x, het grootste micro-organisme in het spijs-
verteringskanaal. 

De s p i r i ll e n wier verderfelijke eigenschappen voorname 
lijk tat ontsteking aanleiding geven. 

Qe aardappelbaccil. 
De spirochete denticola. 
Dan een serie van micro-organismen, welke door .Vignal, die 

ze ontdekte, naar de letters van het alphabet zijn genoemd 

en eindelijk eenige door Miller 1) beschreven chromogene 
microben. 

Pathogene Microben.2) 
Bijna alle microben uit de pathologie van den mensch, kun-

nen in den mond leven en bijgevolg in het tandsteen teruggevon- 

i) Viignal, Archiv. de phys. 1886-1887. David. Microbes de la 
bouche 1890. Thomas. Th. Paris 1891. 

1) Miller. Journ. des Bonn. méd. s888. 
S) Netter. Bullet, de la soc. anatomique 1889-87 - 88, Societe des 

h6pitaux 1889. Revue d'Hygiene 1889. Gazette hebdomadaire 1889. 
Vidal en Besancon. Société med. des hopitaux 1894. 
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den worden. Wij spreken hier niet van die, welke toevallig aan-
wezig zijn, zooals bij v. de bacillen van Koch en van Klebs, maar 
we hebben voornamelijk die op 't oog, welke er gewoonlijk in 
zijn: als daar zijn 

Destreptoccuspyogenus, diemen volgens Netter 
bij 5 pCt. van volkomen, gezonde menschen vindt en die V i d a 1 
en B e z a n c o n alt  ij d hebben aangetroffen. 

De p n e u m o c o c c u s, die in zo pCt. van de gevallen 
wordt gevonden bij menschen, die nooit een pneumonie hebben 
doorgemaakt. 

De ingekapselde baccil van Friedlander, die men 
bij 4 pCt. der gezonde menschen in den mond vindt. 

De s t a p h y l o c o c c u s, die overal voolikiomt. 
De bacillus coll. 

2. Wat doen de microben om tandste'en te bereiden? 

Het is bekend dat zekere microben een zeer bepaalde che-
mische werking uitoefenen op de stof, waarin zij leven 3) ; zoo 
binden zekere soorten de stikstof, anderen oxydeeren de ammo-
niak, vormen de stikstofverbinden, de sulfaten en maken de 
elementen van die lichamen vrij ; sommigen lossen gekookt eiwit 
op, anderen doen het opzwellen; enkelen oefenen dezelfde wer-
king uit op fibrine en zetmeel; en ten laatste zijn er nog een 
groot aantal, die de hoofdrol spelen bij de gisting van melkzuur, 
boterzuur, azijnzuur, manniet, dextrine, enz. 

Met de kennis van deze feiten is het zeer goed aan te nemen, 
dat deze gistingprocessen, die zich ontwikkeld hebben in het 
met voedselresten vermengde speeksel, ontledingen te weeg 
brengen, de in normalen toestand oplosbare zouten nêerslaan, 
CII aldus de tandsteen vormen. 

8) Galippe, Société de biologie 1886. Journ. des corn. méd. 1894 p. 76, etc. 
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3. Beschouwing over de tandsteen. 

Uiterlijk De tandsteen komt voor in twee verschillende 
vormen. 1) 

Gewoonlijk is het een steenachtig beslag, een saamgepakte 
min of meer dikke massa, dikwijls geelachtig van kleur, d 
zich aan de oppervlakte der tanden. vastzet ; men vindt ze vooral 
aan de onderkaak en wel aan de voorvlakte der tanden, waar- 
langs de tong zich niet beweegt. Ze komt ook voor als een slijme-
rig, papachtig beslag, dat den tandhals omgeeft. In die vorm 
kan• het onopgemerkt blijven, maar het heeft niettemin dezelfde 
noodlottige uitwerking; daarom dient men er bij iedere vorm 
van gingivitis nauwkeurig acht op te geven. 

S am e n s telt i n g. Zooals wij hierboven hebben opge-
merkt wordt de tandsteen voornamelijk geleverd door ,tnicro-
organismen in den vorm van minerale zouten, die zij hebben doen. 
nêerslaan (carbonaten en phosphaten.) 

Wij komen hierop niet terug, maas voegen er aan toe, dat 
men in deze verzamelplaats organische stoffen vindt, afkomstig 
uit het voedsel, bovendien epitheelcellen, die daar gevormd 
zijn door aanhoudende afschilferingen van de mucosa, vetbol-
letjes en ten slotte leucocyten. 

4. is de aard van de tandsteen afhankelijk van de microben? 

De kwantiteit van de tandsteen is afhankelijk van het aantal 
en de soort der micro-órganismen. Het spreekt van zelf dat, 
hoemeer microben er in den mond aanwezig zijn, zij des te meer 
tandsteen door hun chemische werking kunnen nêerslaan. Als 
wij daarenboven weten, dat alle microben niet dezelfde biolo-
gische verschijnselen teweeg brengen, is het licht te begrijpen, 
dat het beslag op de tanden en het tandvleesch van meer be- 

') Magitot. Dict. encycl. — Galippe Loc. cit. 
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lang is, naarmate er zich meer gistingsbewerkers in de mond-
holte bevinden. 

De q u a l i t e i t van de tandsteen hangt samen met de viru-
lentie der microben. Ze verschilt in kleur  naar de soort chro-
mogene bacteriën, die de overhand heeft. 

5. Is de geaardheid van het speeksel van invloed op de tandsteen. 
Wij weten dat zure agentiën talloos vele microben vernieti-

gen, bijgevolg is er minder tandsteen, wanneer het speeksel zuur-
deelen bevat en omgekeerd bevordert de alkalische reactie van 
deze vloeistof de vorming van het reeds besproken steenachtig 
of slijmerig beslag. 

Bovendien kan het speeksel, bij enkele aandoeningen, een 
veel grootere hoeveelheid zouten bevatten; dan in normalen 
toestand, en het lijdt geen twijfel dat deze zouten tot de vorming 
van de tandsteen bijdragen; zoo vond Barié 1) bij een geval 
van gingivitis uremica in 85o gr. speeksel 8.22 gr. ureum, terwijl 
men in een liter daarvan, volgens de analysen van Robin maar 
o.6o gr. en volgens die van Bougaret slechts 0,09 gr. vindt. 

6. Welken invloed heeft de tandsteen? 

De tandsteen zelf werkt op tweëerlei wijzen : 
iste m e c h a n i s c h, door zich langzamerhand tegen den 

vrijen rand van het tandvleesch en de oppervlakte der tanden 
aan te dringen, het slijmvlies los te maken, en holten te vormen, 
die min o l meer snel in diepte toenemen door den aanhoudenden 
toevloed der parasieten. 

zde i n f e c t i e u s, door ontsteking van het slijmvlies te ver-
wekken door hetzelfde gistingsproces, dat de tandsteen heeft 
doen ontstaan. 

' 1) Barié. Arch. génér de méd. 1889. 
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B. Toestand van het Tandvleesch. 

De toestand van. het tandvleesch kan beheerscht warden door : 
re. een algemeene ziekte; 2e. een plaatselijke aandoening. 

Later komen wij op de inwerking van .de algemeene ziekte 
terug, maar hier brengen wij alleen de plaatselijke aandoening 
ter sprake. 

Deze laatste is een gevolg 6f van uitwendige beleedigingen 
of van den toestand van het gebit (uitgebreide infectie en 
inwendige beleedigingen.) 

No. r. 

Uitwendige Traumata. 

Het trauma alleen veroorzaakt zelden de zoogenaamde ont-
stekingen; het geeft aanleiding tot kneuzingen, verscheuringen, 
uitbreken van tanden, wat alles gemakkelijk tot genezing over-
gaat, indien geen bijkomende diathese of algemeene infectie 
het geval compliceert. 

No. 2. 

Toestand van het gebit. 

De aard van het gebit is voor het ontstaan der gingivitis van 
het hoogste belang. „Geen tanden, geen gingivitis !" En daarom 
vindt men inderdaad bij kinderen en grijsaards geen primaire 
gingivitis, omdat de eerste te jong, de tweede te oud zijn om 
tanden te hebben. 

Doorbraak en caries der tanden zijn integendeel twee her-
haaldelijk voorkomende oorzaken voor de ontsteking van het 

naburige slijmvlies. 
Ca r i e s d e n t i u m. Caries kan elkeii graad van gingivitis 
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te weeg brengen; ze is dikwijls een toevallige oorzaak voor de 
juist beschreven plaatselijke aandoeningen, die zich d à n ont-
wikkelen, wanneer de bodem voorbeschikt is door een infec-
tieusen toestand, een intoxicatie of een ziekte, die op voedings-
stoornissen berust. 

Dit lijdt geen twijfel, wanneer men bedenkt „w a t een ca-
rieuse tand is?" Een tand namelijk, die verwoest is door micro-
organismen van meer of mindere virulentie, zooals wij uit de 
werken van Miller, 1) Galippe en Vignal geleerd hebben. 

De microben gaan dwars door het email der tanden, berei-
ken het dentine, daarna het periodontium en  eindigen met het 
tandvleesch te infecteeren. 

Bovendien warden in de carieuse tanden holten aangetroffen, 
ware broeinesten van allerlei microben, die, eenmaal virulent 
geworden, door de inwerking van een of andere bijkomende 
omstandigheid, zich van daar uit verspreiden om het naburige 
slijmvlies te verwoesten. 

De Ontwikkeling der Tanden. De ontwikke-
ling der tanden gaat gepaard met min of meer ernstige 
gingivitis, vooral ten tijde van het doorbreken der eerste 
blijvende kiezen 2) ;en nog meer bij de komst der wijsheids- 
kiezen. Het tandvleesch is blootgesteld aan een inwendige be- 
leediging of beter gezegd : door een toenemenden druk ontstaat 
een lymphstuwing, cyanose, ja, ten slotte ontsteking van de 
geheele omgeving.3) Deze verschijnselen komen echter altijd 
eerst na het doorbreken van den tand. Het slijmvlies is ten 
gevolge van het aanhoudend opdringen van den tand losge-
raakt en vormt een groote holte, waarin épitheelcellen, speeksel, 
voedselresten en de micro-organismen, als de gewone kostgan-
gers van den mond, zich verzamelen. De viiand is binnen 

1) Miller. Deutch. Med. Wach. 1884. no. 36. 
2) Heidenreich. Th. d'agr. 1878.1— Cornudet. Th. Paris 1886. 

Comby. Revue des maladies de l'enfance 1888. 
8) Poinsot. x893. 
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poorten; hij kan zijn verwoestingen beginnen; wij weten 
reeds welke  die zijn en zullen ze hier dus alleen opsommen : 
eenvoudige, purulente of gangreneuse, gingivitis; periodontitis, 
periostitis van de onderkaak; tonsillitis, adnitis, diffuse phleg-
monen. 

§ II. 

Algemeene Oorzaken. 

De zooeven besproken plaatselijke oorzaken alléén zouden 
de dikwijls zoo ernstige aandoeningen, die wij in het eerste deel 
van dit werk behandeld hebben, niet kunnen te weeg brengen. 

Op een gezonden bodem ontwikkelt de gingivitis zich moeie-
lijk, langzaam of in 't geheel niet. Het tegenovergestelde zien 
wij, wanneer de bodem door een of andere oorzaak voorbeschikt 
is: door intoxicatie, algemeene infectie, of voedingsstoornissen. 

Welken invloed hebben dan die algemeene oorzaken? 
Onder den invloed van de een of andere intoxicatie wordt de 

levenskracht der parasieten, die in de mondholte verblijf houden 
en de tandsteen vormen, zóó zeer vermeerderd en gewijzigd, dat 
zij voldoende virulentie verkrijgen om dei infectie te weeg te 
brengen. 1) 

Aan den anderen kant vermindert dezelfde toxische invloed 
het aantal der ronde bloedlichaampjes even als de kracht der 
witte en ondermijnt dientengevolge het weerstandsvermogen vair 
het organisme; de microben krijgen de overhand en doen de 
gingivitis ontstaan. 2) 

Bij infectieziekten laat het epitheel van het tandvleesch 
los onder invloed van de koorts 3) ; er ontstaan excoriaties eu 
ulceraties, die den weg openen voor de microben, welke altijd 
talrijker en meer virulent zijn dan in normalen toestand. 

1) Diday. Ann. de derm. et  de syph. 1891. 
2) Maurel. Société de méd. de Toulouse mars 1894. 
3) Magnan. Th. Paris 1880. 
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Bovendien zijn de antibacterieele secreties van de klieren ver-
minderd en het uittreden der leucocyten is vertraagd of geheel 
opgehouden. 4) De oplosbare stoffen, ten slotte, die de primaire 
oorzaak waren der ziekte, zijn door de weefsels opgenomen en 
hebben langs dezen weg een directen invloed op het ontstaan 
van de secundaire gingivale infectie. 

De ziekten eindelijk, die op voedingsstoornissen berusten, 
verminderen de spanning der vaten en bijgevolg ook den aanvoer 
der leucocyten naar de door microben bedreigde punten ; dien-
tengevolge zijn de kliersecreties minder overvloedig evenals de 
exsudatie van het bloedserum, dat naar men weet, den bacteriën 
zeer vijandig is. Bij de geringste plaatselijke aanleiding tot gin-
givitis openbaart zich de ontsteking en breidt zich uit. 

Het is bij herhaling gebleken dat de toestand der nieren 5) 
van grooten invloed is op de predispositie tot gingivitis. Als 
die organen door een of andere oorzaak zijn aangedaan, laten 
zij noch de metaaldeelen, nbch de giften, die in het bloed zijn 
opgenomen, passeeren. Deze vreemde stoffen moeten toch wor-
den afgescheiden, maar hoe? — Er ontstaat een sterke hyper-
secretie van speeksel, welks samenstelling door het opnemen der 
giften zoo gewijzigd wordt, dat zij de ontwikkeling der micro-
organismen bevordert. 

Wanneer nu het slijmvlies plaatselijk wordt geprikkeld ont- 
staat daar een ontsteking en wij hebben een infectieuse gingivitis. 

Tweede Hoofdstuk. 
PATHOLOGISCHE ANATOMIE 

DER 

GINGIVITIDEN. 
Het gaat niet aan om in één enkel hoofdstuk al de lesies te 

behandelen, die bij de talrijke varieteiten van gingivitis kunnen 
voorkomen ; toch zullen wij er een getrouwe doch korte schets 

4) Girode. Traité de med. et de they. 
5) Galippe. Loc. citato. 


