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Wustrow. Zur Kritik der Wurzelbehandlung unter besonderer 
Berucksichtigung der von A d 1 o f f angegebenen Tymolsubstanz-
fullung. 

Een volgens de tot nu toe geldende eischen onvolkomen uitgevoerde 
wortelkanaalvulling, levert toch vaak door onbekende oorzaken 
een gunstig resultaat op. Dit te verklaren en zijn verklaring met 
bewijzen te staven is W. onder de huidige tijdsomstandigheden 
niet mogelijk, maar aan de hand van een door hem opgestelde chi-
rurgisch-bacteriologische theorie, die hij tegenover de algemeen 
geldende physisch-bacteriologische theorie stelt, wordt toch veel 
opgehelderd, wat tot heden onduidelijk was. 

Volgens deze theorie ontstaat tengevolge van het afsterven of 
extirpeeren van de pulpa ter hoogte van het for. ap. een wond, die 
volgens chirurgische principes dient te worden behandeld. Sterft de 
pulpa af, dan wordt ze van het periapicale weefsel afgescheiden en 
blijft, meestal dicht met bacteriën bezet, in het kanaal achter. Ze 
kan niet zooals afgestorven weefseldeelen van andere wonden uit-
gestooten worden. Konden we echter de woekering van bacteriën 
in de afgestorven pulpa beletten dan zou ze als geheel onschadelijk 
voor de apicale wond in het kanaal kunnen achterblijven. Daar 
ook dit onmogelijk is, moet de wond behandeld worden en deze wond-
behandeling verdient in de allereerste plaats alle aandacht terwijl de 
kanaalbehandeling van secundair belang is en alleen dient om een 
reinfectie, dus een storing in het genezingsproces van de wond te 
voorkomen. Het voornaamste in de wondbehandeling moet voor 
deze apicale wond het verwijderen van de afgestorven kanaalinhoud 
zijn, om infectie van het periapicale weefsel te voorkomen. Het 
doorpersen van kanaalinhoud door het for. ap. en het te laat reini-
gen van het kanaal hebben natuurlijk nadeeligen invloed op de wond. 
In ieder geval moet steeds voor secundaire infectie van de wond of 
het periapicale weefsel gewaakt worden, omdat door de ongunstige 
ligging van de wond, waardoor de secreten bijna geen gelegenheid 
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tot afvloeien hebben, een dergelijke infectie hier het genezingsproces 
sterker beinvloedt dan bij de meeste andere wonden. 

De apicale wond kan ontstaan: 
I. kunstmatig door extirpatie na cauterisatie of anaesthesie. 

Er vormt zich een demarcatielijn, maar voor deze voltooid is, wordt 
meestal de pulpa geëxtirpeerd. Blijft nu de kanaalinhoud infectie 
vrij dan geneest de wond aan de apex onder de roof. 

II. tengevolge van gangraen van het pulpaweefsel of van voe-
dingsstoornissen van de pulpa zelf of haar omgeving. In deze ge-
vallen geneest de wond per sec. int. 

Is uit een kanaal de pulpa zoover mogelijk weggenomen en het 
kanaal met de daarin achtergebleven pulpadeelen en secreten geheel 
vrij van bacteriën, dan behoeft de wortelvulling niet tot de apex 
toe te reiken, maar moet ze alleen beletten, dat uit de omgeving van 
den wortel of uit het worteldentine bacteriën in het inwendige van 
het kanaal komen. 

Het secreet, dat zich in het apicale deel van het kanaal verzamelt, 
heeft geen schadelijken invloed op het genezingsproces vair -de wond, 
maar is juist een door die wond opgeworpen beschutting tegen 
bacteriën. 

Aan de eischen van M a y e r h o f e r, betreffende het afsluiten 
van de uiteinden der dentinkanaaltjes, het vormen van een vaste 
chemische verbinding met den vloeibaren en gasvormigen -kanaal-
inhoud en het vanzelf indringen in de fijnste ontoegankelijke kanaal-
vertakkingen, behoeft een vulmateriaal dus niet altijd te voldoen 
om er goede resultaten mee te bereiken. 

De eischen, die volgens W.'s theorie aan een wortelvulling moeten 
gesteld worden, hangen af van het ziektebeeld van de pulpa. 

Bij extirpatie van een volkomen gezonde pulpa kan het kanaal, 
na gedroogd te zijn, direct gevuld worden, want kanaal en dentin zijn 
volkomen kiemvrij. Infectie kan alleen ontstaan door dat. deel van 
de tand, dat ligt tusschen kauwvlak en lig. circ. 

De voornaamste eischen voor de kanaalvulling zijn theoretisch 
in dit geval absolute water- en bacteriedichte afsluiting van het 
kanaal tot voorbij ,het lig. circ. Practisch zal men natuurlijk zorgen, 
dat het materiaal . ook zooveel mogelijk duurzaam antiseptisch 
werkt, omdat men nooit zeker weet of het kanaal kiemvrij is. 	- 

Bovenstaand geldt ook voor pulp. ac. part. en tot., omdat deze 
meestal het gevolg zijn van chemische of physische prikkels, en voor 
pulp. chron. 

Bij pulp. ac. abc. moet voor de cauterisatie de pulpakamer open-
gelegd worden en moet, al was het alleen maar om dat openleggen, 
met een geïnfecteerde pulpa rekening gehouden worden. Hoe verder 
de pulpa afsterft hoe verder de-infectie voortgaat, De geheele pulpa 
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en oppervlakkig ook de kanaalwanden zijn met bacteriën bezet, 
waarom reiniging van het kanaal met koningswater en Na. H C 03  
noodzakelijk is. De fijne vertakkingen van het kanaal zullen nog 
kiemvrij zijn, omdat de infectie aan de apex nog maar een zeer jonge 
is. Wacht men te lang met het wegnemen der pulpa dan zijn de 
bacteriën ook tot daar doorgedrongen en moet men eenige tijd een 
desinfectans in het kanaal sluiten, wanneer er tenmi_iste niet een 
wortelvulling volgt, die duurzaam antiseptisch werkt. 

Eischen voor de vulling zijn dan: water en bacteriedicht aanliggen 
tegen de kanaalwanden en het kanaal voor 4/5  opvullen, opdat bac-
teriën uit het dentin niet in het kanaal kunnen komen. Hetzelfde 
geldt voor pulp. ac. pur. en pulp. chron. ulc. Bij pulp. gangr. is het 
kanaal ook in de fijnste vertakkingen geheel met bacteriën bezet en 
bovendien zijn bacteriën in de dentinkanaaltjes doorgedrongen. 
Vult men met een niet duurzaam antiseptische vulling, dan moet na 
reiniging meermalen een antisepticum in het kanaal gesloten worden. 
De wortelvulling moet dan het kanaal tot dicht bij het for.apic. 
opvullen en water- en bacteriedicht aan de wanden aanliggen. 

Vult men wel met een duurzaam antisepticum, dan is een be-. 
handeling met b.v. trikr. form. overbodig, omdat de vulling zelf voor 
het desinfecteeren van het kanaal zorgt. Ligt zoo'n vulling bacterie-. 
dicht tegen de wanden aan en houdt ze door de 'antiseptische eigen-
schappen, zonder een chemische prikkel op de apexwond uit te oefenen, 
toch de fijnste vertakkingen van het kanaal kiemvrij, dan kan de 
wondgenezing niet gestoord worden. 

Terwijl volgens de oude theorie als hoofdzaak beschouwd wordt 
een volkomen opvullen van een kiemvrij kanaal, stelt W u• s t r o w 
het genezingsproces van de apicale wond op de voorgrond en eischt 
meestal geen volkomen opvullen van het kanaal en ook geen absolute 
afsluiting van het for. apic. 

W. gaat na in hoeverre de vulling van A 1 b r e c h t, die tot nu 
toe van het standpunt der oude theorie als de meest geschikte be-
schouwd wordt, en het thymol in substantie aan de verschillende 
eischen voor wortelvullingen voldoen en komt tot de conclusie, 
dat het laatste in vele opzichten het beste is en dat het volkomen 
voldoet aan alle eischen die de chirurgisch-bacteriologische theorie 
stelt. 

Deze theorie stelt als voornaamste eischen aan een .wortelvulling, 
dat ze: 
1. ondoordringbaar is voor bacteriën; 
2. duurzaam antiseptisch werkt en daardoor in staat is de fijne 

vertakkingen van het wortelkanaal op den duur aseptisch te 
houden; 

3. geen prikkel op het apicale weefsel uitoefent; 	. 
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Dat ze bovendien: 	 - 
4. gemakkelijk is in te brengen; 	 - 	- 
5. gemakkelijk is te verwijderen; 
6. railiographisch is aan te toonen; 	 - 
7. hard wordt zoo snel mogelijk nadat het kanaal gevuld is; 
S. na het hard worden niet door de apex geperst kan worden; 
9. de tand niet verkleurt; 

10. en opvallend contrasteert met de kleur van het dentin. 

Fabian: Kriegshysterie? 

Zonder dat aan de betreffende zenuwen of de onmiddellijke om-
geving iets abnormaals geconstateerd kan worden, heeft een 20-jarig 
soldaat, nadat _een wond in de rechter wang, waaruit een infanterie 
projectielis verwijderd, geheel genezen is, stoornissen bij de kauw-
beweging, last van hoofdpijnen, neusbloedingen en hardhoorendheid; 
bovendien aan de onderkant van de wang en een deel van de boven-
kaak verminderde of geheel opgeheven gevoeligheid. 

Een X-foto doet ten onrechte besluiten, dat een fractuur van de 
proc. cor. van de onderkaak bestaat. Bij operatie worden in -het 
voorste deel van de jukboog sporen van een vroegere fractuur ge-
vonden en verwijderd. Ook het litteekenweefsel; dat met de masseter 
vergroeid is, wordt weggenomen. Een organische zenuwstoornis 
wordt niet gevonden. 	 - 	 - 

Na operatie zijn alle stoornissen plotseling verdwenen en treedt 
weer normale gevoeligheid in. 

F. meent met een geval van traumatische hysterie te doen te 
hebben. 

Utr. 	 N. M. 

September 1916. 	 - 

Ganzer. Die Bedeutung der Orthodontie bei der Behandlung von 
Kieferschuszverletzungen. 

S t e i n b e r g overdrijft de beteèkenis van de orthodontie voor 
de behandeling van kaakverwondingen. Orthodontische behandeling 
is slechts daar op zijn plaats, waar de tandrijen nog meer of minder 
aanwezig zijn, terwijl verschillende andere methoden aangewend 
moeten worden, wanneer van de tanden nog maar weinig of niets 
over is. En die laatste gevallen zijn bij kaakverwondingen lang niet 
zeldzaam. 

Ganzer. Die Wiedevherstellung- des Vestibulum ons naeh •Schusz- 

verletzungen der Kiefer: - ,- 
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Ganzer. Aufbiszschiene aus Zinn zur Unterstutzung des Draht-
schienenverbandes bei Kieferschuszverletzungen (Mit 1 Tafel). 

Hesse. Weitere Mitteilungen Ober die Herstellung kiinstlicher 
Gebisse aus Zellon. 

De methode, die H. tegenwoordig volgt bij het vervaardigen van 
gebitten van Zellon, heeft hij overgenomen van een bij zijn hospitaal-
afdeeling ingedeelde technicus. De hoofdzaken zijn te voorkomen, 
dat het Zellon met vochtige hitte (heet water of waterdamp) inaan-
raking komt en de aan te wenden hoeveelheid Zellon nauwkeurig 
te berekenen, zoodat er bij het persen niet te veel of te weinig is. 
Men weegt de wasplaat en neemt ruim het dubbele gewicht aan Zellon. 
De Zellonplaat buigt men voor haar in de cuvette te leggen, ongeveer 
in de vorm van de prothese. Bovendien moet men dan trachten 
door dunne platen Zellon met aceton aaneen te hechten en aan te 
brengen op de plaatsen, waar de tanden in de prothese komen te 
staan, een zooveel mogelijk homogeen geheel te krijgen. 

Struck. Die drtzliche Diagnose. 

Enkele merkwaardige gevallen uit dc praktijk (kaakfractuur, 
Pyorrhoe alv., retentie van P2) ter illustratie van de moeilijkheden, 
die het stellen van de diagnose vaak oplevert (X-foto's). 

Fischer. Novokain oden Alypin? 

In het D.M.Z. Jan. '16 tracht B l e s s i n g novocaïne achter te 
stellen bij alypine, maar gezien het grooter aantal publicaties over 
novocaïne heeft dit praeparaat blijkbaar veel meer interesse gewekt. 
Vooral na 1910 is er over alypine zoo goed als niet meer geschreven. 
Terwijl veel voorstanders van alypine tot novocaïne zijn overgegaan, 
is het omgekeerde nooit voorgekomen. F. geeft citaten van Br au n, 
Peck`ert,' Cie szynsk'i, Adloff, enzl, die alle ten gunste 
van novocaïne spreken. 

Over de toxische werking van alypine spreekt B 1 e s s i n g bijna 
niet, maar haalt te dien opzichte veel ten nadeele van novocaïne 
aan, en spreekt bovendien, over „gevallen van novocainevergif-
tiging met doodelijken afloop", die niet met zekerheid aan novocaïne 
te wijten zijn. 

Door L i e b 1 onvolledig te citeeren verwekt B l e s s i n g de 
schijn of deze voorstander is van alypin, terwijl dit toch in werkelijk-
heid niet het geval is. 

Naar aanleiding van zijn ervaringen staat voor F. vast, dat alypine 
irriteerend werkt en hij is het eens met L i e b 1, die het voor locaal 
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anaesthesie onbruikbaar acht door het optreden van pijnlijke in-
filtraten. 

Als voordeelen van novocaïne haalt F. nog aan, dat het zonder 
nadeelige gevolgen zoolang en zoo vaak men wil gesteriliseerd kan 
worden, dat het gezien de maximaal dosis minder giftig is, dan 
alypine en op de bloedvaten geen vernauwende of verwijdende 
invloed uitoefent. 

F. besluit met een aan hem gerichte brief van Prof. B r a u n 
te publiceeren, waarin deze met groote nadruk waarschuwt tegen 
het gebruik van alypine en van oordeel is, dat als er nu nog eens een 
geval van alypine-vergiftiging met doodelijke afloop voorkomt, 
de betrokken operateur gerechtelijk dient vervolgd te worden. 

Blessing. Erwiderung auf die Kritik des Herrn Prof. Guido  

F i s c h e r uber meira Arbeit, kritische Bemerkungen fiber die Ge-
brduchlichen Lokalandsthetika in der Zahnheilkunde. 

Sebba. Das Zahnsystem der alten Agypter. 

Een critisch referaat speciaal het stomatologisch deel betreffende 
van S t a h r's craniologische onderzoekingen van mummieschedels 
uit Theben. S e b b a gelooft niet, dat het gebit der oude Egyptena-
ren werkelijk in een zooveel betere staat verkeerde, dan van het 
tegenwoordige geslacht. Bijna alle onderzochte schedels hebben 
tijdens het leven tanden verloren, hetgeen is af te leiden uit de atrophie 
van de proc. alv. en het veelvuldig voorkomen van wortelresten. 
Ook zijn na de dood veel tanden verloren gegaan en,  het is niet 
onmogelijk, dat verscheidene daarvan carieus waren. Bovendien 
wijst S t a h r in 8 gevallen op kaakdefecten, waarschijnlijk ontstaan 
tengevolge van tandziekten. 	- 

Wat ligt meer voor de hand, dan dit alles aan caries toe te schrijven! 
De oorzaken, die tegenwoordig voor het ontstaan van caries 

gelden, zijn bij de oude Egyptenaren vrijwel eveneens aanwezig. 
De voeding wijkt niet veel van de tegenwoordige af, kalkarm brood 
is er een hoofdbestanddeel van; het gebruik van alcohol is niet 
onbekend; standanomaliën en gedrongen stand van de tanden komen 
voor. Ook zijn uit die tijd veel recepten tegen tandpijn gevonden. 

Bovendien is phylogenetisch beschouwd de tijdruimte te klein 
om groote verschillen te doen ontstaan. 

Dieek. Friedrich Busch j. 

Boekbespreking. 

v. Posta. Die Nachbehandlung der Kieferverletzungen. 

Utr. N. M. 


