
Het speeksel als natuurlijke bescher- 
ming tegen caries. 

DOOR 

Dr. A. MICHEL. 

Het in suiker omzetten van zetmeel wordt in alle 
leerboeken der physiologie als de voornaamste functie 
van het speeksel beschreven. Men kent aan het speek-
sel als vloeistof geene verdere eigenschappen toe, dan 
het vormen en glibberig maken van den spijsbrok 
tijdens het kauwen. 

Ik geloof nu, dat het glijdend maken van den spijs-
brok, en wat tot nu toe in geen leerboek over Physio-
logie voorkomt nl. het reinigen en afspoelen der tanden 
van de aanklevende spijsoverblijfselen moet beschouwd 
worden als de hoofdfunctie van het speeksel. 

De suikervormende eigenschap kan men zich als eene 
begeleidende nevenfunctie voorstellen. Deze laatstge-
noemde eigenschap heeft tot doel de mondholte zoo 
spoedig mogelijk van zetmeelhoudende stoffen te zui-
veren. Zij bereikt dit het snelst door omzetting van 
onoplosbare zetmeelsoorten in suiker. 

Twee eigenschappen van het speeksel, het zuiver 
mechanisch reinigen der tanden er buiten latende, zor-
gen voor het behoud der tanden: 

in de eerste plaats zijne alcalische reactie en in de 
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tweede plaats zijne antifermentative hoedanigheid, d. 
w. z. het vernietigen van splijtzwammen, welke zich 
tusschen de interdentale openingen op daar aanwezige 
spijsoverblijfselen nestelen. 

De natuur heeft voor het behoud harer bevolking 
talrijke beschermende organen in het leven geroepen. 
Direct of indirect waarborgen zij het behoud en de 
ongestoorde functie van een enkel of een geheel organisme. 

De beschermingsorganen van het oog bijv., de oog-
leden en hare reflectorische sluiting evenals de tranen-
secretie zijn bekend. Hiertoe behooren alle reflexen,. 
die het individu in staat stellen het organisme tegen 
schadelijke of onaangename aandoeningen te beveiligen.. 

Zoo zien wij, dat het rein en zacht houden van de 
huid, bezorgd wordt door de zweet- en vetsecretie. 
Bovendien is de zweetafscheiding eene warmte regu-
leerende. Dit alles in aanmerking genomen, verwonderen 
wij ons niet meer, dat de natuur er voor gezorgd heeft,. 
de voor het dierlijk organisme onmisbare tanden te 
beschermen, (te behoeden voor een vroegtijdig verval.) 

Wij schrijven het carieus worden der tanden aan een 
chemisch parasitair proces toe. Zal nu op eenigerlei 
manier het speeksel caries tegengaan, zoo moet dit 
zoowel eene antichemische als eene antiparasitaire eigen 
schap bezitten. Het speeksel moet in de eerste plaats 
de in den mond ingevoerde of daar gevormde zuren 
neutraliseeren, dat is: onschadelijk maken. Verder moet 
het eene antibacterieele eigenschap hebben, d. w. z. 
het moet die micro-organismen dooden, welke bij het 
oplossen der harde tandbestanddeelen behulpzaam zijn. 
Het moet zoodanig in hunne levensenergie kunnen in-
grijpen, dat zij niet meer in staat zijn, hunnen vernie-
tigenden arbeid te verrichten. 
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Tot staving dezer beweringen zullen wij moeten be-
wijzen : 

Ie. dat de suikervormende kracht van het speek-
sel niet als zijne hoofdfunctie moet beschouwd 
worden, en 

IIe. dat het speeksel onder normale omstan-
digheden en bij voldoende afscheiding in staat is 
caries te voorkomen. 

De onder I genoemde stelling wordt in hoofdzaak 
gesteund door het feit, dat de groote zee-zoogdieren 
(walvisch en dolfijn) slecht ontwikkelde speekselklieren 
hebben; zij kunnen ieder oogenblik hunne tanden met 
zeewater afspoelen. De vleeschetende dieren, welke in 
wilden toestand nimmer koolhydraathoudend voedsel 
gebruiken, hebben zeer goed ontwikkelde speekselklieren. 

Bij deze dieren kan het speeksel alleen van dienst 
zijn bij het zuiveren der tanden. De andere eigenschap, 
nl. het glibberig maken van den spijsbrok, komt hiel 

niet in aanmerking. 
Wanneer wij nu den omvang en het gewicht van de 

3 mondspeekselklieren vergelijken met de buikspeek-
selklieren, dan moeten wij aannemen, dat de natuur het 
niet noodzakelijk vond reeds in den mond met de op-
lossing van koolhydraten te beginnen. De buikspeeksel-
klieren zijn toch alleen in staat, door haar ferment, in 
zeer korten tijd eene groote hoeveelheid koolhydraatrijk 
voedsel in suiker om te zetten. 

Reeds ten tijde dat de menschen als jagers en noma-
den rondtrokken, het koren hun nog onbekend was, 
hadden zij reeds goed ontwikkelde speekselklieren. 
Volken, zooals de Eskimo's, Kamtschadalen, die jaar 
in jaar uit van visch en traan leven, hebben even goed 
ontwikkelde speekselklieren als wij, niettegenstaande zij 
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de suikervormende kracht van het speeksel kunnen mis-
sen. Om het bewijs te leveren voor onze tweede be-
wering, dat nl. het speeksel conserveerende eigenschappen 
bezit, en dat hierin alleen zijne hoofdfunctie te zoeken 
is, komt in de eerste plaats zijne alcalische reactie in 
aanmerking. Door de alcalescentie van het speeksel 
worden de zuren, welke bij caries eene eerste rol spelen, 
geneutraliseerd; zij worden van hare verderfelijke kracht, 
— harde tandbestanddeelen op te lossen — beroofd. 

De zuren worden of van buiten ingevoerd of ontstaan 
door gisting in de mondholte. Ten alle tijde worden 
er zuren gevormd zoowel in het gezonde als in het 
ziekelijke organisme. In het laatste geval echter altijd 
meer. Het speeksel van gezonde personen vertoont 
reeds groote afwijkingen in zijne quantitatieve samen-
stelling. Zie tabellen : 

Simon Berzelius, Freriks, Lehmann. 
Wij begrijpen deze afwijkingen, als wij nagaan dat 

de samenstelling onder Physiologische omstandigheden 
sreeds verandert. Bijv.: 

I. De hoeveelheid vaste stoffen vermindert: 
a. met den duur der secretie, 
b. bij secretie opgewekt door prikkeling van de 

chorda tympani ; 
II. De hoeveelheid vaste stoffen vermeerdert : 

a. bij het begin der secretie, 
b. bij prikkeling van den sympathicus. 

Vrij koolzuur is zeldzaam aanwezig. 
In Zoo deelen speeksel vindt men : 

a. in water oplosbaar: 
25,12 driebasisch phosphorzure natron, 
61,90 chlornatrium en chlorkalium, 

2,3 1 zwavelzure natron. 
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Deze alcalische zouten en de hoeveelheid calcium 
bepalen het alcalisch gehalte van het speeksel. 

b. in water onoplosbaar : 
Phosphorzure kalkaarde 

id. 	bitteraarde 	5,5 
id. 	ijzerchlorure 	J 

Bij pathologische toestanden is deze samenstelling 
aan groote schommelingen onderhevig. Bij dyspepsie 
is het tandvleesch aan zijn rand rood gekleurd en met 
een taai, kleverig slijm bedekt. De tandhals is, waar 
hij met de zure afscheidingen in aanraking komt, ruw. 

Bij chlorose, anaemie, zwangerschap is altijd eene 
verandering in de samenstelling van het speeksel aan 
te toonen; gewoonlijk reageert het dan sterk zuur. Bij 
alle acute ziekten, gepaard met koorts, is er verschil, 
wat hoeveelheid en kwaliteit betreft, waargenomen. Het 
gevolg is een spoedig carieus worden der tanden. Hoe 
geringer de afscheiding, des te grooter de zure reactie. 
Bij vele ziekten wordt in den mond melkzuur, azijn en 
capronzuur gevormd. Er zijn gevallen bekend, dat bij 
Typhus, gezonde tanden opvallend snel te gronde gingen, 

Bij suikerziekte vindt men in het speeksel melkzuur, 
bij galziekte galzuur en galkleurstof, bij chronische 
nierziekte urine stoffen, koolzuur en ammoniac, bij 
neurastenie leucin. Schönlein heeft verder aangetoond, 
dat bij nerveuse prikkelingen, een salpeterzuur zout in 
het speeksel aanwezig is. Het is algemeen bekend dat 
de tanden van jaar tot jaar van generatie op generatie 
slechter worden. Men is het er niet over eens of 
de verhoogde caries frequens moet worden toege-
schreven aan eene te zwakke verdediging of aan een te 
sterken aanval, m. a. w. of de verkalking der tanden 
op onvolkomene wijze is geschied, of dat de secretie 
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anomalien, d. w. z. de qualitatieve veranderingen van 
het speeksel veelvuldiger worden. Om nu dit vraag-
stuk op te lossen, heb ik in het Physiologisch Instituut 
236 speekselonderzoekingen verricht, niet alleen op het 
alcalisch gehalte, maar ook voor een deel op de hoe-
veelheid aanwezige koolzure kalk, kalium en natrium. 

Verder heb ik het speeksel onderzocht op Rhodan-
Kalium. Alvorens ik overga nader over deze onder-
zoekingen uit te wijden, wensch ik nog eenige algemeene 
opmerkingen vooraf te laten gaan. 

Röse, Eloff, Forberg en Kielhausf_r hebben de resul-
taten hunner onderzoekingen over de kalkarmoede der 
tanden gepubliceerd. Zij houden vol, dat de aanval der 
zuren eene constante grootheid is, en dat,de defensieve 
zwakker wordt naarmate de bodem armer aan kalk-
zouten is. Dit nu zou gepaard gaan met een onvoldoend 
gehalte aan kalkzouten in het bloed tijdens de ontwik-
keling der tanden. Het gevolg hiervan zou dan weer 
de hooge caries frequens van het tegenwoordige en 
komende geslacht zijn. Hunne beweringen worden ge-
steund door het feit, dat overal de caries frequenter 
wordt naarmate de bodem armer aan kalkzouten is. 
Hoe steekhoudend en overtuigend dit alles nu blijkt, 
kunnen wij tot andere gevolgtrekkingen komen. Hoe 
minder kalkzouten opgenomen worden, des te armer 
zal het speeksel aan kalkzouten zijn. De zuren zullen 
dus niet genoegzaam geneutraliseerd worden. In alle 
streken door bovengenoemde geleerden onderzocht, komt 
Rachitis niet meer of minder voor dan in andere streken 
van Duitschland, waar de bodem uit zandsteen, mergel 
en het roodliggende bestaat. Als een classiek voorbeeld 
komt hier Unterfranken van pas. 

In Wurtemberg en afwaarts aan den Main tot Wern- 
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feld bestaat de bodem in hoofdzaak uit lei en schelpkalk. 
Toch komt juist hier, niettegenstaande er overvloedig 
gelegenheid is kalk op te nemen, Rachitis veelvuldig 
voor. Tandcaries komt in verhouding tot andere streken 
beneden Wernfels zooals Gemiinden, Lohr, Aschaffen-
burg en den daartusschen liggenden Spessart veel minder 
voor. Hier vindt men slechts rooden zandsteen, wijd en 
zijd geen kalkformatie. Terwijl nu in deze kalkarme 
streken caries veelvuldig voorkomt, daalt het cijfer voor 
Rachitis. Het komt niet zoo veel voor als in de 
kalkrijke streken van het Maindal. Er kan dus in het 
land van den rooden zandsteen geen sprake van kalk-
honger zijn, daar er altijd nog voldoende koolzure en phos-
phorzure kalk aanwezig is tot opbouwing van het skelet. 

Het staat vast, dat het speeksel der Wurtembergers 
een hooger kalkgehalte heeft dan dat der Spessartbe-
woners. Alle onderzoekingen of de verkregene resultaten 
hier op te sommen, zou dit artikel te uitvoerig maken. 

Genoeg is het, dat uit de analysen blijkt dat het 
verschil aan kalkgehalte tusschen Wurtemberger- (0.213) 
en Lohrer-water (0.0012) ongeveer 5o maal zoo groot is. 

Dit komt nu overeen met de kalkarmoede van het 
Lohrer speeksel dat slechts 1/G  van de hoeveelheid kalk 
van het Wurtembergsche speeksel bevat. Na deze be-
schouwingen geloof ik te mogen beweren, dat de hoo-
gere caries frequens in kalkarme streken niet alléén aan 
onvoldoenden kalktoevoer tijdens de ontwikkelingsperiode 
is toe te schrijven. 

Onvoldoende toevoer maakt het speeksel kalkarm, 
alcaliarm. Het verliest daardoor zijne normale, dat is 
zijne beschermende kracht. Wij weten reeds dat de 
normale secretie afhankelijk is van den normalen-zenuw-
toestand. 
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In dezen tijd, nu er zooveel gevergd wordt van ons 
zenuwstelsel, kan men bijna met zekerheid aannemen, 
dat reeds in de kinderjaren het zenuwstelsel te kort 
schiet in zijne verplichtingen ten opzichte van ons or-
ganisme. Zeer sterke zenuwprikkelingen veroorzaken 
zoowel eene quantitatieve als eene qualitatieve veran-
dering van het speeksel. Des te zenuwachtiger het indi-
vidu is, des te slechter zijn de tanden. Iedere tandarts 
zal zonder voorbehoud deze woorden onderschrijven. 
Wij allen zijn wel in de gelegenheid geweest, patienten 
aan te treffen, welke tot hun toste jaar bezitters waren 
van een volkomen intact gebit. Plotseling treedt eene 
verandering in dezen toestand op. De eene tand na den 
andere wordt carieus. Deze menschen hebben noch 
hunne woonplaats noch hunne levenswijze veranderd. 
Zij hebben zooals vroeger, hetzelfde voedsel, hetzelfde 
water gebruikt. De tanden waren en zijn nog goed 
verkalkt. Er is echter in den strijd om het bestaan eene 
nerveuse prikkelbaarheid opgetreden en deze schijnt de 
oorzaak te zijn van dezen geweldigen ommekeer. In al 
deze gevallen kon ik geen of slechts sporen Rhodan 
aantoonen. Van de 40 zeer nerveuse personen, waarvan 
ik het speeksel onderzocht, trof ik er slechts zeven met 
0.03 Proc. Rhodan aan. Dit bracht mij op het idée, 
mijne onderzoekingen uit te breiden en het gehalte 
Rhodan in het speeksel te bepalen. 

Misschien is Rhodan het antibacterieele element tegen 
caries. Deze veronderstelling werd reeds door Wedl in 
zijn „Pathologie der tanden" voorondersteld. Hij schrijft 
daar toch het optreden van caries aan secretie anoma-
lien toe. Om zwavelzure Rhodan aan te toonen gebruik 
ik eene oplossing van ijzerchlorid. Wordt de reatie-
vloeistof rood gekleurd, dan bevat het speeksel Rhodan 



BESCHERMING TEGEN CARIES. 	 183 

kalium. Het is eenvoudiger, strookjes filtreerpapier met 
zuurgemaakte ij zerchloridoplossing te bevochtigen en 
deze voor het gebruik te laten drogen. Deze manier 
van onderzoeken heeft dit voordeel, dat men de strook-
jes onder de tong of aan de opening van den Ductus 
Stenonianus aanbrengt. Men verkrijgt dan eene zuivere 
reactie, welke door het mondslijm niet geinfluenceerd 
wordt. Door concentreering van het speeksel, aangezuurd 
met chloorwaterstof, daarna behandeld met aether en 
toevoeging van alcalihoudend water, kan men de ge-
ringste sporen Rhodan aantoonen. 

Daar het verkrijgen van speeksel door invoering van 
een glazen katheter tamelijk lastig is, heb ik getracht 
mij op eene andere manier van speeksel te voorzien. 
De slijmvliezen worden tusschen wang en kaak goed 
afgedroogd, vervolgens met alcohol afgewasschen om 
het aanwezige slijm te verwijderen. 

Nu appliceerde ik zuivere stukjes zwans en drukte 
die boven een opvangschaaltje uit. Volgens deze methode 
verkreeg ik ook submaxilair en submental speeksel. 
Ik heb de caries voor de duidelijkheid onder nummers 
gerangschikt en mij daartoe gehouden aan de cijfers 
van 1-5 en wel zoo dat : 

No. I van 1— 5 procent caries 
„ II 	 IO 	„ 
„ III 	20 „ 	„ 

„ IV 	 50  ,, 	„ 

„ V 	8o—Ioo 	„ 

Denudatiën en zoogenaamde chronische caries heb 
ik naar goeddunken in de navolgende tabel willekeurig 
ingelascht. 
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Rhodankalium bij zulk een groot onderzoekingsma-
teriaaI quantitatief te bepalen, was onuitvoerbaar. Ik 
heb daarom Rhodankalium in water opgelost van eene 
bepaalde sterkte. Beginnende met 0.05 opstijgende tot 
0.14, verkreeg ik 10 tusschennummers. Op deze oplos-
sing liet ik nu de reactievloeistof inwerken en verkreeg 
zoodoende een kleurenschaal, waardoor ik in staat was, 
colorimetrisch bijna juist de hoeveelheid zwavelcyanzuur 
aan te toonen. Om nu zooveel mogelijk een gelijkmatig 
samengesteld speeksel te verkrijgen, werd het speeksel 
bij iederen persoon 3 maal daags afgenomen en wel 
des voormiddags tusschen 9 en i r, des namiddags tus-
schen 2 en 3 en des avonds tusschen 6 en 7 uur. 

Van 236 personen heb ik het saamgesteld speeksel 
onderzocht. 

s. 
Caries I. 23 personen, waarvan 21 sterk alcalisch 

en 2 zure reactie. De hoeveelheid Rho-
dankalium wisselde tusschen No. 5 en Jo. 

Caries II. 59 personen, waarvan 54 sterk alcalisch 
I neutraal en 4 zure reactie. Rhodan-
kalium tusschen 2 en 10. 

Caries III. 68 personen, waarvan 57  sterk alcalisch, 
7 neutraal en' 4 zure reactie. Rhodan-
kalium tusschen 2 en 7. 

Caries IV. 6r personen, waarvan 35 alcalisch, 12 

neutraal en 14 zure reactie. Rhodan-
kalium No. o en 6. 

Caries V. 25 personen, waarvan 7 alcalisch, 4 neu-
traal en 14 zure reactie. Rhodankalium 
wisselde tusschen No. o en 5. 

Uit bovenstaande resultaten blijkt nu met tamelijke 
zekerheid, dat met het afnemen der cariesfrequens eene 
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vermeerdering van het zwavelcyanzuur en eene ver-
meerdering der alcalescentie van het speeksel verbonden 
zijn. Als nadere bevestiging voor mijne bewering geloot 
ik te mogen aanhalen, dat tabakrookers en tabakkauwers, 
onverschillig ot zij uit eene kalkrijke of kalkarme streek 
komen of daar woonachtig zijn, weinig aan tandcaries 
lijden. Ook kan men nagaan, dat reeds bestaande caries, 
bij voortdurend gebruik van tabak tot staan komt. Bij 
tabakrookers heb ik juist de grootste hoeveelheid Rho-
dan gevonden. 

TABEL OVER CART ESFREQUENS IN VERBAND MET 

SPEEKSELREACTIIE EN RHODANGEHALTE. 

To t aal 

Caries 
frequens 

Reactie Rhodankalium Schaal. 

W 

z i 
F 

7, ~ 
~ 
~ O I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 

236 I 23 2 I 2 I I 5 4 3 6 3 
II 59 54 I 4 I 2 4 6 9 5 8 Ii 5 5 3 
III 6o 57 7 4 2 I2 2 2 15 IO 3 I 2 I O 

IV 61 35 I2 14 7 13 16 17 I 4 2 i 
V 25 7 4 14 7 9 2 4 I I 0 I 

236 174 24 38 17 36 45 42I2I 14 16 19 8 I2 6 

Men kan dit verschijnsel verklaren door aan te nemen 
dat de hypersecretie welke bij tabakrookers bestaat, 
zich ook qualitatief doet gelden. 

Bevestigend waren mijne onderzoekingcn wat Rhodan 
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aangaat: Nu blijft er nog over te bewijzen dat Rhodan-
kalium, vernietigend op bacteriën werkt. 

Op de gistingstremmende eigenschap van Rhodan in 
het speeksel heeft reeds Kletzinsky gewezen : (chemie 
der schwefelcyansäure, Seite 172 Archif fur physiolo-
logische chemie 1852). Hij beweert, dat de Rhodan-
productie gelijk staat met een beschermingsmiddel zooals 
melkzuur en zoutzuur. 

Zoo ook uit zich: E. Ziegler, in zijne verhandeling 
over de beschermingskrachten in de natuur over Rhodan-
kalium. Het moet zelfs bij de grootste verdunning nog 
werkzaam zijn. 

Kobert (Lehrbuch der Intoxicationen, Seite 736 
Stuttgart 1893) heeft aangetoond, dat Rhodan niet toe-
vallig hier en daar aanwezig is, maar dat het een 
splitsingsproduct van adenin is en in de planten en 
dierenwereld altijd aan te toonen is. 

TABEL OVER SPEEKSELREACTIE EN RHODANSTERKTE 

GERANGSCHIKT NAAR HET GESLACHT. 

Aan tal 

per- 

sonen. 

236 I28 

Io8 

a 

> 
0 
G 

0 

Rhodaaschaal. 

2 3 4 

1.7 1 23 18 

23 15 2 

Geslacht. 	Reactie. 

I 

8 14 

12 28 
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RIIODANGEHALTE BIJ ROOKERS, DIE MEER DAN 

VIJF SIGAREN PER DAG ROOKEN. 

Personen. Speekselreactie.  

Rhodanschaal. 

o I 2  3 4 5 6  7 8  9 I 

a alc. — -- I — — — 
b — nentr. — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ I --- 

C alc. — — I — — — 
d alc. — — I — — — 
e alc. — — I — 
f — neut r. — I — — — 

g alc. — — — — I — 
h alc. — — 	 I 
i alc. — — 	 I 
k alc. — — I — — — 
1 alc. — — I — 
m alc. — — 	 I 
n alc. — — 	 I 

o alc. — — I — — — 

14 pers. 12 2 — 	 

In den laatsten tijd zijn door Prof. Dr. Schlegel 
proeven genomen welke uitwerking Rhodan verbin-
dingen op verschillende pathogene micro-organismen 
hebben. 

Zonder inwerking bleef Rhodan op tubercelbacillen, 
Diphterie en kwadendroes. Staphylococcus pyogenes 
aureus en citreus. 
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Hiermede is nog niet bewezen, dat Rhodan geene 
vernietigende kracht op die bacillen zou uitoefenen, 
welke de caries veroorzaken en onderhouden. 

Ik houd mij op het oogenblik onledig met proeven 
dienaangaande te nemen, en zal later de verkregen 
resultaten in een volgend epistel beschrijven. 

ROTTERDAMSC FIE TANDHEELKUNDIGE 
VEREENIGING. 

Te Rotterdam heeft zich geconstitueerd de Rotterdamsche 
Tandheelkundige Vereeniging. 

Het doel der vereeniging is : 
a. het verleenen van tandheelkundige hulp aan on- of 

minvermogenden. 
b. het bevorderen der kennis harer leden door verspreiding 

van tandheelkundige literatuur en het houden van 
wetenschappelijke voordrachten. 

c. het bevorderen der tandheelkundige wetenschap, door 
het uitschrijven van prijsvragen. 

d. het handhaven der belangen van den tandheelkundigen 
stand te Rotterdam. 

Tot leden traden toe de Heeren J. Stark Gzn., C. H. 
Witthaus, J. A. Verdoorn, A. J. A. Scholten E. Pestman 
Koning, F. van Dantzig, Cl. Mahler, L. Frank, Ch. Cohen 
en G. L. van den Hoek. 

Gekozen werden tot bestuursleden de Heeren : C. H. Witt-
haus voorzitter, G. L. van den Hoek secretaris, A. J. A. 
Scholten penningmeester. 

Wij wenschen de Vereeniging van harte geluk met hare 
vestiging, de namen der oprichters waarborgen ons dat veel 
goeds van de voor ons land nog nieuwe instelling kan worden 
verwacht. 

ERRATUM. In afl. t van dezen Jaargang komen verslagen voor 
van de LXIste en LXIIste Vergaderingen der N. T. V., de aandach-
tige lezer zal begrepen hebben, dat hier werd bedoeld de XLIste en 
XLIIste Vergaderingen. 


