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De ,verhouding van Leukoplakia Oris tót 
Psoriasis Vulgaris. 
Dr. Lissauer maakt in No. 31 van de Deutsche Medi-

cinische Wochenschrift zijn opmerkingen omtrent de 
verhouding van bovengenoemde ziekten openbaar. Van 
5o patienten met psoriasis — een klein meisje en 49 
mannelijke patienten van io-70 jaren — vond L. to 
met Leukoplakia Oris, van verschillende intensiteit, en 
wel : 

2 gevallen met sterke Leukoplakia van tong en wang-
slijmvlies. 

t geval van lichte Leukoplakia van de tong, en troe-
beling van het epitheel aan de hoeken van den mond. 

4 gevallen van Leukopiakia aan de hoeken van den 
mond. 

3 gevallen van troebeling van het epitheel aan de 
hoeken van den mond. 

Geen van deze patienten leed aan stoornissen van de 
spijsverteeringsorganen, allen rookten tabak, de zwaar-
ste gevallen betroffen bejaarde personen. De patienten 
waren zich — met de uitzondering van een van de eerste 
groep, een medicus — van het bestaan en den duur van 
hun leukoplakia niet bewust, wat ook begrijpelijk is, 
daar eerst in de latere stadien, als er in het verdikte epi-
theel scheuren ontstaan, deze ziekte ongemak en pijn 
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veroorzaakt.. Bij den medicus bestond de psoriasis 12 
jaren, de lenkaplakia z jaar. 

De intensiteit van de lenkoplakia stond in verhouding 
tot de verslaving aan tabak. L. bevestigt de opmerking 
van Miller, dat men den patient, gezien de plaatsim van 
de lenkoplakia, kan zeggen, aan welken kant van den 
mond hij gewoon is zijn sigaar vast te houden. 

L. maakt zich van het verband tusschen de twee ziek-
ten de voorstelling, dat beiden berusten op eenzelfde 
dy skrasische stoornis van het organisme, die het weer-
standsvermogen van huid en slijmvlies vermindert, en 
waarbij het laatste op bepaalde prikkels, bijv. het ta-
bakrooken, met een idiopathisch lijden, de lenkoplakia, 
reageert. Dit aangenomen, wordt het begrijpelijk dat 
ook andere dyskrasicen, als de psoriasiis, den bodem kun-
nen voorbereiden voor de lenkoplakia, met name de 
syphilis. 

Wat de therapie betreft, beperkt L. zich in de lichtere 
gevallen tot tot verbieden van tabak, in zwaardere geval-
len werden de zieke plaatsen volgens M. Joseph met 
5o% melkzuur behandeld. 

Het zou gewenscht zijn, dat de tandartsen, die de mees-
te gelegenheid hebben den mond te onderzoeken, bij 
sterke rookers het slijmvlies aan de binnenzijde van de 
mondhoeken steeds goed inspecteerden, om over de ini-
tiale stadien van 'de leukoplakia oris en over haar ver-
houding tot psoriasis, en lues meer licht te doen schijnen. 

The Jenkins System of Porceal'ain Fillings. 
B y R. 0 t t o l e n g u 1, N e w-Y ark. Het is dikwijls leerzaam, 
de kritiek te volgen, die door het eene land op het andere 
geoefend wordt. Dr. Ottolengui heeft van zijn standpunt als 
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Amerikaansch tandheelkundige reeds meermalen vergelijkin-
gen gemaakt tusschen beide moderne continenten, en zijn oor- 
deel valt niet zeer ten gunste van Europa uit. Een door hem 
vervaardigd werkje, dat niet naar genoegen was uitgevallen, en 
dat hij zich voornam later te verbeteren, werd door een voor-
naam tandarts to Parijs aan diens assistenten vertoond als een 
voorbeeld van technische volkomenheid. Aldus schetst 0. het 
verschil in „standaard" tusschen Europa en Amerika. Hij 
zoekt het verschil echter niet zoo zeer in de mindere bekwaam-
heid der Europeesche dentisten, als in de geringere eischep 
door het Europeesche publiek gesteld. Vooral opmerkelijk is 
de eisch in Europa, dat het werk in den mond verricht on-
zichtbaar zal zijn; de dames die het ongeluk hebben van ca- 
rieuse snijtanden te bezitten, laten zich liever om de 2 jaren 
nieuwe cementvullingen maken, dan toe te staan dat een per-
manente goudvulling wordt gelegd, die zichtbaar zou zijn. De 
Amerikanen daarentegen vragen naar duurzaam werk, en komen 
zich bij hun dentist beklagen, wanneer bijv. binnen zes iaren 
eene vulling onbruikbaar is geworden. Het artistieke treedt bij 
hen op den achtergrond, de hoofdeisch is steeds: praktische 
bruikbaarheid. Vandaar, dat ook voor beide werelddeelen een 
verschillend antwoord zal worden gegeven op de vraag, of de 
Prorceleinvullingen van Jenkins ideale vullingen moeten wor= 
den genoemd. Zij overtreffen de fabrikaten tot heden in den 
handel gebracht; de porceleinmassa is gemakkelijk smeltbaar 
en toch veel minder broos dan de andere bekende preparaten . 

De glasvullingen volgens Herbst springen zelfs op die plaat-
sen, waar zij niet aan stooten onderhevig zijn. Dr. Jenkins is 
nog niet aan het einde zijnar ortderzoekingeri, en zoekt nog 
naar eene verbetering, waardoor men te voren steeds zal kun-
nen bepalen hoe de kleur na het bakken precies zal uitvallen, 
hetgeen nu nog tot vele teleurstellingen aanleiding geeft. Nu 
gefooft 0. dat jenkin's porceleinvullingen voor Europa 
het ideaal vormen, omdat ze beter dan cement de kleur der 
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tanden nabootsen. Maar het Amerikaansche publiek zal be-
ginnen de vraag te stellen: zijn deze vullingen even duurzaam 
als goud? en. dan moet het antwoord natuurlijk ontkennend 
luiden.. De methode van Jenkins is aan te bevelen. op plaatsen 
die gemakkelijk toegankelijk zijn, en waar men zeker is dar 
de randen onvoelbaar zullen overgaan in de randen der holte. 
Indien de vulling-te hoog is moet de bodem worden bijgesle-
pen of opnieuw afdruk genomen. Het verkrijgen van: een 
juisten afdruk is de groote moeielijkheid, voor halscaviteiten 
en approximale holten dikwijls niet te bereiken. Verder is het 
cement een noodzakelijk kwaad in deze vullingen. Indien er 
een vloeibaar cement zal worden uitgevonden, zonder poeder, 
dan zal dit een stap in de goede richting lijn. De in den 
handel, voorkomende vloeibare cementen voor het repareeren 
van aardewerk worden te langzaam hard, en zijn niet tegen 
vocht bestand. Gerold goud no. 3o, wordt aanbevolen voor het 
nemen van den afdruk, die zeer nauwkeurig moet zijn; ingeval 
de holte onder het glazuur gaat, is het beter de geheele holte 
met cement te vullen en den volgenden keer de holte opnieuw 
cylindervormig uit te boren. De gouden matrix wordt zeer 
voorzichtig verwijderd en in dun aangemaakt asbestpoeder ge-
fixeerd; dit wordt in den oven gedroogd, zoodat men nu een 
vaste basis heeft. 

Het porceleinpoeder wordt met absolute alcohol aangemaakt, 
langzaam in den oven uitgedroogd en dan gesmolten. Twee ot 
driemaal wordt meer porselein bijgevoegd', en opnieuw ge-
bakken, tot de juiste hoogte verkregen is. Is de vulling goed, 
dan kan met een boor het goud gemakkelijk verwijderd wor-
den, de randen worden ruw gemaakt, en als het mogelijk is 
van insnijdingen voorzien. Bij zeer groote holten maakt 0. 
gebruik van platina pinnen, (uit oude kunsttanden genomen) 
die in de porseleinmassa worden gebakken en waarvoor dan 
kleine holten in den bodem der caviteit moeten. worden ge-
boord. 
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Het geheele werk vereischt een zoo groote mate van handig-
heid en nauwkeurigheid, dat het alleen dan aan te bevelen is, 
wanneer het goed betaald kan worden. 

" Knowledge in relation to Alloy fillings, by 

G. E. H u n t, I n d i a n a p o l i s. De eigenschappen van ver-
schillende metalen, die bij het maken der amalgaamlegeerin- 
gen in aanmerking komen, warden hier besproken. Er is reeds 
veel over amalgamen, zoowel wat bereiding als toepassing be-
treft, geschreven, hetgeen een bewijs is dat de behoefte aan 
betere methoden zich doet gevoelen. Het voornaamste punt 
echter, de samenstelling der legeerinig, blijft veelal onbesproken. 

Voor het bereiden der legeering zijn zes metalen in gebruik. 
Twee daarvan 	tin en zilver - zijn onmisbaar en komen 
steeds voor; de vier andere — goud, koper, zink en platina --
worden al of niet bijgevoegd. Zilver geeft hardheid en vast-
heid aan de vulling; het vertoont expansie gedurende en. na 
het amalgameeren. Tin is het hoofdbestanddeel, het voermid-
del, en contraheert bij het amalgg.meeringsproces. Het is van 
ouds bekend, dat ongeveer 4o% tin en 6o% zilver het even-
wicht tusschen expansie en contractie bewaren. Door de bij 
voeging van andere metalen worden deze cijfers gewijzigd. De 
bijvoeging van goud is noodzakelijk om oxidatie, dus kleur-

verandering, tegen te gaan,. Eén percent is voldoende. Bijvoe-
ging van koper weekt weer in tegenovergestelden zin, de ver-
kleuring is dan onvermijdelijk. Koper wordt wel eens bijge-
voegd om een amalgaam, dat te weinig zilver bevat, toch 
bruikbaar te maken; maar het is beter, zeer weinig of geen 
koper te nemen. 

Zink is van geen nut in de legeering. Meer dan 2 % ver 
zwakt het amalgaam. Het moet dienst doen als goedkoop surro-
gaat voor goud, om de kleur te behouden, of ook om de 
kleursverandering, door aanwezigheid van koper, tegen te gaan. 
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Platina is eveneens nutteloos ; het heeft geen ander effect 

clan als lokmiddel op een etiket. 
Wat het amalgameeren betreft, dit zal gemakkelijiker gaan 

naarmate er meer tin aanwezig is. Zestig percent zilver vereischt 

een vrij sterke wrijving in den mortier. De bijvoeging van 
andere metalen heeft hierop geen invloed. Een hoog goudge-

halte vereischt  bijvoeging van veel kwikzilver, en bevordert het 

snelle hardnoorden.. Aanwezigheid van veel zink geeft ontwik-

keling van hitte bij het amalgarneeren. Men kan er dus zeker 

van zijn dat een gemakkelijk amalgameerende legeering te veel 

.tin en te weinig zilver bevat; maar het is niet zeker dan een 
moeielijk amalgameerende legeering de juiste verhouding heeft, 

daax ook, b.v. door het toevoegen van zink of andere metalen, 

deze bewerking moeielijk gemaakt wordt. 


