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Vertaling met goedvinden van den schrijver door René Hamer bewerkt. 

(Vervolg). 

Oplosmiddelen van dichlooramine-T. 

In 't begin van ons experimenteel werk bereidden wij de dichloor-
amine-T. oplossing volgens de oorspronkelijke opgaven van Dakin, 
namelijk door gebruik te maken van oplosmiddelen als gechloorde 
eucalyphol en paraffine olie of een mengsel van beide. Het bleek 
echter, dat deze oplossingen in verschillende maten pijn veroorzaak-
ten, hetgeen wij toeschrijven aan de prikkelende werking van de 
oplosmiddelen. Gechloorde eucalyptol is een onstabiel lichaam, dat 
door opneming van vocht gemakkelijk in ontbinding overgaat in 
tegenwoordigheid van dichlooramine-T, het gevolg is het ontstaan 
van vluchtige zure stoffen. Dus toen Dakin aankondigde, dat hij een 
nieuw oplosmiddel bereid had voor het antisepticum, dat de boven-
genoemde nadeelen uitsloot, probeerden wij direct de bereiding en 
bevonden, dat 't absoluut beantwoordde aan al de eischen, die er 
aan gesteld worden. 

De nieuwe verbinding is bekend als: „chloorcosane". Het is een 
zachte, zware visceuse olie met een licht geelachtige kleur en is 
vervaardigd van harde paraffine, die bij ongeveer 50°  C. (122° F.) 
smelt, door vervanging van een deel van zijn waterstof door chloor. 
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Chloorcosane bevat geen vrij chloor, ofschoon 't 45 tot 50 % van 
zijn eigen gewicht aan chloor kan absorbeeren. Het chloor vereenigt 
zich met de koolstof van de paraffine ongeveer op dezelfde wijze als 
chloor en natrium zich vereenigen tot gewoon onwerkzaam natrium-
chloride. Chloorcosane zal bij matige verwarming gemakkelijk 8 tot 
10 % dichlooramine-T. oplossen, hetgeen voor tandheelkundig ge-
bruik meer dan ruim voldoende is.Daar de bereiding te moeilijk is 
om door den tandheelkundige zelf beproefd te worden, verkrijgt men 
chloorcosane en dichlooramine-T. het beste uit den handel. 

Bereiding van dichlooramine-T. oplossing. 

Wat aangaat de concentratie van de oplossing-van dichlooramine-T. 
voor de behandeling van geïnfecteerde wortelkanalen, hebben we 
gevonden, dat een 5 % oplossing van het zout in gechloorde paraffine 
d.i. chloorcosane, zeer goed aan het doel beantwoordt. We hebben 
de meening hooren uiten, dat, wanneer het gebruikt wordt bij wortel-
kanaal werk, een 5 % oplossing te prikkelend is. Wij kunnen die 
bewering niet bevestigen, wij zijn eerder geneigd te gelooven, dat de 
pijn gevolgd op aanwending van dichlooramine-T, toe te schrijven 
is aan twee oorzaken: een bedorven oplossing en een verkeerde tech-
niek. Dr. Lee en zijn medewerkers hebben in vele duizenden gevallen 
een 5 % oplossing gebruikt, die zij in hoeveelheden van ± 4 gram 
of meer direct in een open wond goten, zonder ook maar de minste 
pijn te veroorzaken. Wij kunnen deze feiten geheel bevestigen. 

Oplossingen van dichlioramine-T. behouden hun activiteit slechts 
voor een beperkte tijd; zij zullen binnen 2 of 3 maanden ontleden 
en daarom is het 't beste, een hoeveelheid te bereiden, die gemakkelijk 
binnen een maand ongeveer op gebruikt kan worden. Om 20 gram 
oplossing te bereiden wordt 1 gram dichlooramine-T. in een ,donkere 
amber kleurige flesch met glazen stop, die absoluut schoon en vrij 
van vocht moet zijn, gedaan. 20 Gram chloorcosane wordt er aan 
toegevoegd, het geheel wordt goed geschud en de flesch wordt in 
een pan, die zeer warm water bevat of op een radiator of een andere 
indirecte warmtebron geplaatst. Binnen een kwartier zal gewoonlijk 
volkomen oplossing volgen. ,Directe warmte moet vermeden worden, 
daar 't mogelijk is de verbinding te ontleden. De oplossing is direct 
gereed voor gebruik, filtreeren is niet noodig. Als boven reeds gezegd 
is, mogen uitsluitend donkere amber-kleurige of zwarte flesschen als 
voorraad vaten gebruikt worden, blauw glas beschermt de oplossing 
niet tegen de actinische werking van sterk licht. 

Oplossingen van dichlooramine-T. moeten tegen warmte, licht, 
water, alcohol en de meeste metalen zorgvuldig beschermd worden, 
kortom de gewoonste stoffen hebben een sterke affiniteit voor chloor; 
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er heeft dus, wanneer ze er mee in contact gebracht worden, gemak-
kelijk ontbinding van de oplossing plaats. Wanneer de oplossing ooit 
troebel wordt en er zich een neerslag van kristallen op den bodem 
van de flesch vormt of wanneer er zich een duidelijke hypochloorig-
zuur lucht ontwikkelt, moet het weggeworpen worden. Versche op-
lossingen kunnen bij afkoeling tijdelijk ,  vlokkig worden en zelfs een 
neerslag geven toe te schrijven aan scheiding van dichlooramine-T. 
en vaste paraffine. Zachte verwarming van de oplossing herstelt 
spoedig de bruikbaarheid. 

Voor het dagelijksch gebruik is 't aanbevelenswaardig de dichloor-
amine-T. oplossing te bewaren in een amber-kleurige flesch met een 
geslepen stop. Een glazen staafje of buisje, dat altijd in de flesch 
blijft leent er zich goed toe om eenige druppels noodig voor elke 
behandeling op een aseptisch medicijn-glaasje te brengen. Onder geen 
voorwaarde mag pincet met wat, enz. in het praeparaat in de flesch 
gedoopt worden en mogen ongebruikte hoeveelheden van de oplossing 
in de voorraadflesch teruggegoten worden. 

Algemeene werking van antiseptica met een bepaalde 

verwijzing naar dichlooramine-T. 

De terminologie van de stoffen, welke ter bestrijding van infectie 
aangewend worden, wordt vaak op een slordige manier gebruikt, 
zonder rekening te houden met de juiste beteekenis. Daarom zal 't 
dus niet misplaatst zijn ter inleiding de juiste beteekenis van de 
voornaamste termen, zooals die voor de specifieke natuur van, hun 
werking gebruikt worden, aan te geven. 

Het wordt tegenwoordig algemeen aangenomen, dat de afbraak 
van hoog georganiseerde lichamen door de werkzaamheid van plant-
aardige organismen — de bacteriën - plaats vindt. Dit proces is 
bekend als rotting of onder bepaalde omstandigheden als fermentatie. 

De tegenwoordigheid van bacteriën en hun producten heeft een 
werkzaam aandeel bij het tot stand komen van de ernstige physiolo-
gische veranderingen, waaruit de verschillende levensverschijnselen, 
die bekepd zijn als infectieziekten, voortvloeien. Het aanwezig zijn 
van een toestand, waarbij bacterieele infectie en zijn gevolgen in de 
aanwezigheid van kiemen of hun producten hun oorzaak vindt, wordt 
sepsis genoemd, terwijl asepsis het absoluut ontbreken van zulk een 
Infectie vereischt. Indien een oorspronkelijk septische toestand op de 
een of andere manier of door zekere middelen, die den groei van de 
rottingsorganismen remt, veranderd wordt, wordt antisepsis veroor-
zaakt. Antiseptica zijn dus chemische middelen, die alleen de werking 
en groei van bacteriën tegenwerken, terwijl germicidea het levensbe-
ginsel van de infecteerende organismen vernietigen. •Desinfectantia 
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dooden dus de bacteriën en veranderen bovendien scheikundig hun 
vergiftigde producten in een onwerkzame stof. Een desinfectans moet 
daarom een germicideum zijn, terwijl een antisepticum niet noodzat-
kelijk een germicideum of desinfectans is. 

Volgens Dakin en Dunham schijnt de werking van chloor op bac-
teriën en hun producten van een chlooreeringsproces af te hangen 
d.w.z. de aminozuurgroep van de próteïnen tasten gemakkelijk alle 
stoffen, die „actief" chloor bevatten, aan en wel zoodanig, dat water-
stof verbonden met het stikstofatoom vervangen wordt door chloor. 
De nieuw gevormde verbindingen bevatten de N Cl groep en behooren 
daarom tot de klas der chlooraminen. 

H 	 H 

R—C 	CO 	 R—C 	CO- 
\ 

NH 	 NCI 
Het chloor van deze nieuw geketende verbindingen is nog werk 

zaam en zoo zijn deze stoffen zelf nog actieve kiemendooders. Een 
deel van het vrij gekomen chloor wordt bij de vorming van onwerk-
zame verbindingen gebruikt, dat is: chloor vereenigt zich met kool-
stof onder vorming van onwerkzame chloriden. Bovendien is het vrije 
chloor een sterk oxydeerende (bleekende) stof, hetgeen een zeer wel-
kome factor is bij de behandeling van pulpalooze tanden. Verder 
werkt chloor als een snel reukloosmakend agens en bevat daaren-
boven de merkwaardige eigenschap om korstig, 'necrotisch weefsel te 
verteren en te verwijderen en toxinen te ontbinden. Dichlooramine-T. 
vertoont even als andere chloor verbindingen de eigenschap een zeer 
actief lymphagogon te zijn d.i. de hoeveelheid wondsecreet kan vooral 
in 't begin van de behandeling zeer aanmerkelijk verhoogd worden. 
De aandacht van den schrijver is meermalen op dit feit gevestigd ge-
worden door collega-practici, die de verbinding bij de behandeling 
van wortelkanalen beproefd hadden en die klaagden over de ver-
hoogde secretie van de kanalen — hetgeen evenwel de granulatie 
van den wond zeer weldadig beïnvloedt. 

De toepassing van het antiseptische beginsel, zooals dit gebruikt 
wordt bij wond sterilisatie, hangt vooral van drie bepaalde voor-
waarden af: 

1. absoluut contact van het antisepticum met het afstervende or-
ganisme, 

2. tijd gedurende welken dit contact gehandhaafd wordt, 
3. voldoende concentratie van het antisepticum. 
Op absoluut contact tusschen het antisepticum en de stoffen, waarop 

gereageerd moet worden, moet uiterst nauwkeurig gelet worden, daar 
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er geen enkel antisepticum bekend is, dat zijn werking op een afstand 
uitoefent. Derhalve moet al het doode weefsel (in ons bijzonder geval . 
de detritus van een gangraeneuse pulpa) mechanisch verwijderd 
worden. Voor wat de tijdsfactor aangaat moet men goed begrijpen, 
dat de werking van een antisepticum zeer sterk door het medium, 
waarin het verspreid is, beïnvloed wordt d.w.z. een specifieke oplos-
sing van een antisepticum kan een gegeven aantal bacteriën gesus-
pendeerd in water zeer spoedig dooden, terwijl 't mogelijk is, dat 
dezelfde oplossing op bacteriën gesuspendeerd in bloedserum prak-
tisch van geen beteekenis is. De stabiliteit van het antisepticum is 
als een natuurlijke eigenschap van vitaal belang, de ontelbare ver-
anderingen, welke het gedurende zijn actie ondergaat, zooals ontbin-
ding, praecipitatie, absorptie enz. een zeer verscheiden karakter 
hebben. Dr. Dunham heeft de desinfectiesnelheid van eenige zeer alge-
meen gebruikte antiseptica zeer goed weergegeven: het bleek, dat een 
2 % oplossing van phenol niet in staat was het genomen mengsel 
in 24 uur te steriliseeren, ofschoon de overlevende organismen slechts 
2 per duizend van het oorspronkelijk aanwezige aantal uitmaakten; 
sublimaat 1 : 1000 in 3 uur hetzelfde resultaat bewerkte en in 7 uur 
was de oplossing geheel gesteriliseerd. Acriflavine, een verfstof, die 
kortgeleden als een antisepticum ( 3 : 1000) werd ingevoerd, doodde 
alle bacteriën in ongeveer 9 uur. Natrium hypochioriet (Dakinsche 
vloeistof) 0,5 %, bewerkte volledige sterilisatie in 4 minuten; chlora-
mine-T. in 5 minuten; dichlooramine-T. 2 % in olie opgelost, wanneer 
het goed gemengd wordt met het septische materiaal, in minder dan 
een 1/2 minuut! 

Tenslotte, de concentratie van het antisepticum, die aangewend kan 
worden, is ten zeerste afhankelijk van de tolerantie van het weefsel 
waarmede het in contact gebracht wordt en is gewoonlijk bepaald 
door klinische observatie. De concentratie van een antiseptische op-
lossing bepaalt de massawerking, welke zonder gevaar voor weefsel 
sterilisatie gebruikt kan worden. 

Techniek van de behandeling van geinjecteerde wortelkanalen. 

De behandeling van een geïnfecteerd wortelkanaal, gezine in het 
licht van de moderne conservatieve tandheelkunde bestaat uit drie 
afzonderlijke-phaseri: de mechanische, de chemische en de therapeu-
tische bewerking. Wanneer deze verschillende stappen achtereenvol-
gens uitgevoerd worden, moeten binnen een zeer beperkten tijd duide-
lijke resultaten verkregen worden en wel genezing, of anders moet, 
wanneer het resultaat negatief is, de tand aan een chirurgische ope-
ratie, het laatste hulpmiddel bij de behandeling, onderworpen worden. 
Dit kan zijn het verwijderen van den zieken wortelpunt door uit- 
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snijding (wortel amputatie), — dit proces is kort geleden door den . 
schrijver in een artikel beschrevene) — of indien de diagnosis niet 
ten gunste van een dergèlijke conserveerende behandeling uitkomt, 
de radicale genezing, de extractie van den tand. 

De mechanische bewerking, die bestaat uit de verwijdering van de 
overblijfselen van een doode pulpa is zoowel bekend, dat wij er mee 
kunnen volstaan dit deel van de behandeling slechts met enkele woor-
den te bespreken. Als het wortelkanaal geheel geopend is — waarbij 
natuurlijk aseptisch te werk gegaan wordt — wordt een druppel 

 in de pulpakamer gebracht en daarna wordt met ste- 
riele broaches en zeer voorzichtige manipulaties de inhoud verwijderd. 
De steriele broaches worden afwisselend in dichlooramine-T. gedoopt, 
langzaam in het wortelkanaal gewerkt en gereinigd met behulp van 
een stukje vloeipapier. Men moet daarbij zeer zorgvuldig te werk 
gaan opdat niets van het gangraeneuse materaal door het foramen 
geperst wordt, anders zal een heftige infectie, die zich gewoonlijk 
binnen de 24 uur openbaart als een acuut absces, zeker volgen. Indien 
de -operateur gelukkig genoeg is om bij de eerste behandeling het 
apicale einde van het kanaal te bereiken zal de daarop volgende be-
handeling zeer veel vereenvoudigd worden, terwijl men, wanneer dit 
niet het geval is, den patient laat gaan, nadat een tamponnetje met 
dichlooramine-T. in het kanaal gesloten is. Wanneer bij de eerste zit-
ting geen poging gedaan wordt om den inhoud van het kanaal te 
verwijderen, mag dit niet afgesloten worden, daar het altijd mogelijk 
is, dat de aërobe bacteriën, als een gevolg van het toetreden van 
zuurstof in het kanaal, hun activiteit hernieuwen, hetgeen de productie 
van gas en dus druk, in de richting, waarin de minste weerstand ge-
boden wordt, in dit geval gelegen in de richting van het foramen 
apicale, tengevolge heeft. 	 ' 

De schrijver heeft een aseptisch medicamenten schaaltje aanbe- 
volen, dat zeer geschikt is om de noodige geneesmiddelen, gesterili-
seerde broaches enz. klaar te leggen. Daarin bevinden zich langwer-
pige uithollingen, die met een mengsel van 4 deelen alcohol en één 
deel glycerine gevuld worden, hierin kunnen broaches, wortelkanaal-
cleansers, enz. liggen, terwijl men aan den tand werkt. 

Men moet hierbij in het oog houden, dat de mechanische verwij-
dering van den detritus van een ontbonden pulpa uit een wortelkanaal 
het voornaamste deel van de gewone behandeling uitmaakt. Het is 
een groote dwaling te beweren, dat onachtzaamheid in dit opzicht 
gecompenseerd kan worden door het daarop volgende gebruik van 
antiseptica. Het is een totaal verkeerd begrip van de bacterie dooden- 

1) zie Deptal Cosmos van Mei 1918 pagina 381. 
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de werking van antiseptica, te meenen, dat men zich kan verlaten 
op een chemisch middel om dat deel van het werk te volbrengen, 
dat met mechanische middelen gedaan kan worden. Antiseptica zijn 
op zijn hoogst hulpmiddelen en geen substituten voor krachtige 
mechanische bewerkingen. In overeenstemming met de wetten, die 
de actie van de antiseptica beheerschen, moet het hier herhaald wor-
den, dat de antiseptische kracht van bacterie doodende oplossingen 
practisch tot dat deel van het wortelkanaal beperkt wordt waarmede 
het op dat oogenblik in contact gebracht wordt; het is hoogstens een 
oppervlakkige werking en er schijnt geen antisepticum te bestaan, 
dat een bepaalde doordringende kracht bezit zonder dat het op 't 
zelfde oogenblik zijn werkzaamheid verliest. 

De operateur moet er een vasten regel van maken een wortelkanaal 
alleen met absoluut steriele, broaches, papieren- of watten tampons, 
enz. binnen te dringen. De schrijver heeft kort geleden een geschikte 
en eenvoudige sterilisator voor papieren- en guttapercha-points ge-
vonden. Een flesch met een schroefsluiting en met een inhoud van 
ongeveer 30 gram beantwoordt aan het doel. Aan den binnen kant 
van de sluiting wordt met kleefwas een stuk dikke wattenrol van 
ongeveer 21/2 c.M. lengte bevestigd. Er worden ongeveer 5 druppels 
dichlooramine-T. oplossing op het ondereinde van den rol, waar zij 
spoedig geabsorbeerd worden, gedruppeld. De chloorverbinding wordt 
ongeveer ééns per maand vernieuwd. De papieren-, watten- of gutta-
percha-points worden op den bodem van de droge flesch gelegd, de 
schroefsluiting wordt aangebracht en de permanente sterilisator is 
gereed. Om de doelmatigheid van dezen eenvoudigen raad te bewijzen 
zijn meermalen platen met points uit dergelijke fleschjes geënt; 't is 
altijd gebleken, dat ze absoluut steriel waren. 

Als tweede stadium zal daarop gewoonlijk onmiddellijk de chemi-
sche behandeling — en zoo het verstopt is, natuurlijk het wijder 
maken van het geinfecteerde wortelkaal volgen. In 1893 heeft 
Schreier een mengsel van kalium en natrium voor dat doel aanbe-
volen en wijlen Dr. John. R. Callahan voerde in hetzelfde jaar het 
gebruik van 50 % zwavelzuur in. De zwavelzuur methode verheugt 
zich tegenwoordig in een algemeene populariteit, ofschoon ook andere 
zuren, zooals 10 % zoutzuur, zuiver Koningswater (aqua regia) en 
phenol zwavelzuur aanbevolen zijn geworden. De therapeutische onge-
rijmdheid Van deze laatste verbinding is bij een vorige gelegenheid 
door den schrijver behandeld geworden. 

Zuiver Koningswater, zooals het in 1897 door G. W. Wild werd 
ingevoerd, is het werkzaamste middel voor het hier omschreven doel. 

1) Zie Dental Cosmos van April 1912, pagina_397. 



286 

Wegens zijn sterke caustische eigenschappen wordt bij aanwending 
ervan de uiterste zorg vereischt. Dit zuur moet in flesschen met glazen 
stop bewaard en liefst buiten de operatiekamer gehouden worden, 
aangezien zijn dampen op metalen een zeer vernietigende inwerking 
hebben. Het kan met een stalen broach in het kanaal gebracht wor-
den. • Geconcentreerd Koningwater heeft praktisch weinig invloe'd op 
staal, daar door de inwerking van het nitrosylchloride, dat ontwikkeld 
wordt, de broach in eens met een beschermende oxydelaag bedekt 
wordt, die verder inwerken van het zuur op het metaal voorkomt. 

Welk zuur er ook gebruikt wordt, er moet altijd met natrium per-
oxyde geneutraliseerd worden, zooals Kirk in 1894 aanraadde en niet 
met natriumcarbonaat, hetgeen voor het genoemde doel praktisch van 
geen nut is. Dit agens wordt in het wortelkanaal gebracht met een 
broach, die vooraf in chloroform gedoopt is; deze vloeistof werkt als 
een differente overbrenger; wanneer water of alcohol gebruikt wordt, 
wordt het natrium peroxyde' gemakkelijk ontbonden. De chemische 
veranderingen, welke plaats hebben tusschen de verschillende zuren, 
kunnen respectievelijk door de volgende vergelijkingen voorgesteld 
worden: 

	

H2SO4 + Na202 	Na2SU4 + H202 

	

of 2 HCI + Na,O, 	2 NaCl + H2O, 
of 2 HNO, + Na,02 F  2 NaNO, + H2O, en 

	

2 HCI + Na,O, 	2 NaC1 + H2O, en 

	

H2O, + 2 HCI. 	2 H2O + Cl, 
De ontwikkeling van zuurstof in status nascendi, dat ontstaat als 

een gevolg van de reactie van natrium peroxyde met een van de ge-
bruikte,zuren is een voorname factor bij de chemische behandeling 
van de wortelkanalen, aangezien het er inderdaad toe bij zal dragen 
om de natuurlijke kleur van den tand te behouden. Daarna moet het 
kanaal rijkelijk met water uitgewasschen en vervolgens gedroogd 
worden. Steriele papieren points plus eenige druppels aceton, warme 
lucht of een verwarmde zilverdraad zijn alle voor dit doel geschikt. 
Men moet oververhitten van den tand zorgvuldig vermijden, terwijl 
er hier op aangedrongen wordt, dat de tand behoorlijk droog zij, 
omdat anders aan de daarop volgende behandeling met dichloor-
amine-T. feitelijk afbreuk gedaan wordt. Nu wordt een geschikte 
papierpoint verzadigd met dichlooramine-T., in het wortelkanaal ge-
bracht en terwijl men de point op en neer beweegt, wordt er getracht 
de wanden van het kanaal met een laagje te bedekken en zoo mogelijk 
een druppeltje in de periapicale ruimte te dringen. De warme lucht-
blazer is ook een hulpmiddel om de olieachtige oplossing in de 
fijnere vertakkingen van het kanaal te drijven. De warme luchtblazer 
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is in dit verband enkel aanbevolen wegens zijn mechanisch effect bij 
de diffusie van het dichlooramine-T. door het dentine; hij mag echter 
bij het uitdrogen van het kanaal dat hieraan voorafgaat, niet gebruikt 
worden, omdat de natuurlijke vochtigheid van het tandweefsel nood-
zakelijk is voor de reactie van het dichlooramine-T. met het water 
van het organisch weefsel van den tand. Een versche point, voorzien 
van een druppel chlooroplosing wordt nu langzaam in het kanaal 
gedrongen en wel geheel tot aan het einde en daarna wordt de cavi-
teit onmiddellijk met een geschikte vulling afgesloten. 

Zooals wij hierboven hebben vastgesteld, is nauw contact van de 
antiseptische oplosing met de wanden van het wortelkanaal en zoo 
mogelijk met de oppervlakte van het geïnfecteerde gebied in de om-
geving van de periapicale weefsels hoofdzaak om therapeutische suc-
cessen te verkrijgen. 

De eerste tampon blijft 24 uur ter plaatse. Wanneer de patiënt 
terugkomt, wordt de papieren point aseptisch verwijderd en nauw-
keurig beschouwd en wanneer er verkleuring is, is een tweede behan-
deling noodzakelijk. De tweede maal moet de tampon met dichloor-
amine-T., die in het droge kanaal geplaatst wordt, wederom 24 uur 
blijven zitten, terwijl de derde keer gewoonlijk 48 uur gewacht wordt. 
De papieren point, die op de laatste zitting verwijderd wordt mag 
geen verkleuring vertoonen, moet een duidelijke chloorlucht herben 
en tamelijk wel vrij zijn van geabsorbeerde exsudaten. In geen geval 
mag een eerste of tweede point langer dan 24 uur in het kanaal ge-
laten worden, daar na dien tijd de chloorverbinding geheel is uitge-
put en gewoonlijk daarop, zooals boven vermeld werd, een rijkelijk 
vloeien van lymphvocht volgt. Indien bij de laatste behandeling blijkt, 
dat het kanaal behoorlijk schoon is, zal men geen tijd laten verloren 
gaan, maar meteen vullen. In gevallen, waarbij de infectie van het 
wortelkanaal in de periapicale ruimte is overgegaan, ontstaan er 
plaatselijk pathologische storingen, die leiden kunnen tot de vorming 
van een alveolair absces. De inhoud van de abscesholte wordt gewoon-
lijk naar de oppervlakte gedreven in de richting, waarin de minste 
weerstand geboden wordt d.i. of door het wortelkanaal of door den 
,beenigen wand van den alveolus en tegelijkertijd vorming van een 
fistula. In beide gevallen verschilt de behandeling niet van de boven 
besproken beginselen. 

Wanneer er een fistula bestaat wordt er een poging aangewend 
om tusschen het wortelkanaal en de fistula een verbinding tot stand 
te brengen en wel door een physiologische zoutoplossing via het 
wortelkanaal door de fistula te persen. Hierna wordt de dichlooramine-
T:oplossing door het wortelkanaal in de fistula gepompt, totdat het 
aan de uitmonding te voorschijn komt. Wanneer 24 tot -48 uur ver- 
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loopen zijn na de eerste behandeling, zal de uitmonding gewoonlijk 
gesloten zijn. Ook de behandeling van een granuloma d.i. het product 
van een chronische prolifereerende pericementitis verschilt niet van 
de gewone behandelings-wijze. Men moet echter goed begrijpen, dat 
de dichlooramine-oplosisng werkelijk door het foramen in de periapi-
cale ruimte moet gaan, zoodat het nauw in contact komt met de wan-
den van het granuloma. 

Therapeutisch bewijs. 

Er wordt hier met nadruk op gewezen, dat ten bewijze dat de 
volgens deze dichlooramine-T. methode behandelde geïnjecteerde 
kanalen steriel waren, er een groot aantal zeer zorgvuldige bacterio-
logische proeven genomen zijn van de wanden van de bedoelde 
kanalen, voor en nadat zij — klinisch gesproken — gereed 
waren voor de vulling; de deeltjes van de wanden afgekrabd werden 
daartoe op agarplaten, bouillon, enz. uitgezaaid. Nadat deze platen 
korteren of langeren tijd, gewoonlijk 48 tot 72 uur, in een incubator 
waren geweest, bleek in alle gevallen, dat de resultaten verkregen met 
afschaafsel van de behandelde kanalen negatief waren d.w.z. er wer-
den geen culturen verkregen. 

„De dag, waarop in een of anderen tak van wetenschap gezag 
beteekenis had, is voorbij; — statistieken op tafel, als je blieft". Dit 
buitengewoon logische gezegde van Prof. Karl Pearson geeft een 
gezonden wetenschappelijken stelregel weer, en hier moet de hand 
aan gehouden worden, daar het een bewijs is voor de therapeutische 
waarde van elk nieuw middel. Bij de bespreking van de klinische 
waarde van een geneesmiddel is het post-hoc-ergo-propter-hoc-type-
logica, maar al te verleidelijk om er zich van te bedienen; dit leidt 
natuurlijk tot een scheeve redeneering. De grondstoffen van de weten-
schap bestaan uit tegenstrijdige feiten, vandaar de logica van Aristo-
teles, bij een onderzoek naar de werkzaamheid van een therapeutisch 
agens moet al wat geen bewijs kent, opgegeven worden. Bij een vorige 
gelegenheid hebben wij omtrent de methode van onderzoek vastgsteld, 
dat — bij een onderzoek van een geneesmiddel of een of ander biolo-
gisch probleem de volgende vier regels van onderzoek nageleefd 
moeten worden: 

1. Algemeen bekende waarnemingen of feiten worden verzameld; 
2. Hypothesen worden opgesteld naar aanleiding van deze waarne-

mingen en verklaard. 
3. Andere feiten (kruisproeven) worden verzameld om de hypo-

thesen te toetsen. 
a. Een tweede verzameling feiten wordt bijeen gebracht en daar-

van wordt afgeleid de finale conclusie of verificatie. 
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Het laatste bewijs voor de therapeutische werkzaamheid is de toe-
passing van het middel op den patiënt, zooals het goede, oude, on-
loochenbare spreekwoord leert: „The proof of the pudding is the 
aating". In ieder geval wordt het reóele probleem niet door het kli-
nische bewijs alleen opgelost; er moet een causatief verband gelegd 
worden tusschen middel en resultaat. 

Nu rijst nog de vraag: welke bewijzen hebben we t. o. z. van de 
therapeutische werkzaamheid van dichlooramine-T. bij de behandeling 
van geïnfecteerde wortelkanalen. 

1. Algemeen bekende waarnemingen. Dr. Lee en zijn medewerkers 
deelen mede, dat tot nu toe (October 1918) verslagen van 19.040 
afgehandelde gevallen uit de burgerlijke chirurgische praktijk, die 
met dit middel behandeld zijn, verkregen zijn, en kapitein Sweet, 
U. S. A. base hospital No. 10, France, verkreeg in 1917 verslagen 
over een totaal van 4903 gevallen, die met dit praeparaat behandeld 
waren. 

2. Hypothesen afgeleid van deze waarnemingen. Daar de infectie 
van een wortelkanaal in het daarop volgende etteren van de peri-
apicale weefsels geen verschil vertoont met andere mondinfecties, is 
het a priori logisch te beweren, dat het middel ook geschikt is voor 
de behandeling van zulke gevallen. 

3. Kruisproeven om deze hypothese te toetsen. Bacteriologische 
proeven genomen met afschaafsel van de geïnfecteerde wortelkanalen 
vóór en na de behandeling bevestigen dat, wat algemeen toegeschre-
ven wordt aan de therapeutische werkzaamheid van dichlooramine-T. 

4. Slot verificaties afgeleid van een tweede groep verzamelde 
feiten. Na een jaar observatie, vertoont klinisch onderzoek van een 
groep van experimenteele gevallen, die gecontroleerd werden door 
Röntgengrammen; die met bepaalde tusschenpoozen vóór en na de 
behandeling genomen zijn, de algeheele uitvoering van den in den 
aanvang aanwezigen zieken haard en dus een genezing. 

Bijzondere gevallen. 

Naast het vraagstuk, dat nu behandeld wordt, namelijk hoe geïnfec-
teerde wortelkanalen gesteriliseerd kunnen worden, is het wegnemen 
van de gevolgen van pulpagangreen namelijk apicale infectie, even 
belangrijk. Hierbij is de onschadelijkheid van het gebruikte genees-
middel van 't allergrootste belang, daarom moeten al die verbindingen, 
welke een slechten invloed hebben op het weeke periapicale weefsel, 
ten strengste geweerd worden. Verbindingen, die in de klas der 
caustica thuis hooren, zooals gecementeerde oplossingen van formal-
dehyd, phenol, de minerale en sommige organische zuren en de meeste 
metaalzouten, mogen voor de behandeling van geïnfecteerde periapi- 
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cale weefsels niet gebruikt worden. Zij veroorzaken necrotische ge-
bieden, die voor de organismen in de diepere weefsels, welke door 
deze oppervlakkig werkende evagulantia niet vernietigd zijn, een 
geschikten voedingsbodem vormen, en, bovendien veroorzaken de 
meeste metaalzouten duidelijk verkleuring van het tandweefsel. 

Het is een zeer betwist vraagstuk, hoe het mogelijk is de geïnfec-
teerde haarden rondom de apices van tanden, met geneesmiddelen 
uit te roeien. Naast de resultaten verkregen met electro-
sterilisatie, d.i. het gebruikmaken van werkzaam chloor, is den schrij-
ver behalve dichlooramine-T. geen ander geneesmiddel of combinatie 
van geneesmiddelen bekend, waarmede dit doel bereikt wordt. Expe-
rimenteel kan thans het bewijs geleverd worden, dat geïnfecteerde 
apicale gebieden en zelfs granulomae door aanwending van dichloor-
.amine-T. oplossing geheel uitgeroeid kunnen worden, aangenomen, 
dat de oplossing in nauw contact met de geïnfecteerde zone gebracht 
wordt. 

Op het dringend verzoek van den schrijver, is dichlooramine-T. 
door zeer vele practici beproefd en gedurende het jaar 1917-18 door 
de studenten van onze kliniek algemeen gebruikt. De resultaten, die 
daarbij bereikt zijn, zijn zeer gunstig geweest. De schrijver acht zich 
derhalve gerechtigd — zich daarbij beroepende op het logisch gevolg 
van de boven besproken methode van onderzoek en de klinische resul-
taten door hem en zijn collegae-practici met deze verbinding verkregen 
— het gebruik van dit middel voor de behandeling van geïnfecteerde 
wortelkanalen en de gevolgen daarvan aan de professie aan te bevelen. 
Wegens de' snelle werkzaamheid, de uiterst eenvoudige wijze van toe-
passing en de onschadelijkheid van dichlooramine-T. is het voor de 
bedoelde gevallen ver te verkiezen boven één der andere bekende 
geneesmiddelen. 

W. Philadelphia, 5 December 1920. 


