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Der bakteriologische Test in der Wurzelbehandlung. Von Dr. 
F. P r a d e r, Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde, 
Januar 1937. 

Schr. wijst op het feit, dat wij in de X-foto een nuttig hulp-
middel bezitten, waarmee periapicale aandoeningen aangetoond 
kunnen worden als schaduwen in het beeld (die evenwel, volgens 
S t e i n, nog niet mogen worden opgevat als positieve aandui-
dingen voor de aanwezigheid van bacteriën), en dat daaren-
tegen onze diagnostische hulpmiddelen tot het onderkennen van 
een infectie in het wortelkanaal zelf nog gebrekkig zijn. 

De afzetting van ceihoudende cementlagen in de buurt van 
de apex na extirpatie, hetzij na locaalanaesthesie (G o t t 1 i e b) 
of na devitalisatie (R e b e 1, M ü n c h), vindt alleen plaats, 
indien het kanaal ten tijde van de wortelvulling vrij is van patho-
gene micro-organismen. Hieromtrent kan, volgens schrijver, de 
bacteriologische test ons zekerheid verschaffen. 

De opvattingen van de Baseler School betreffende de steriliteit 
van de pulpa na arseen-devitalisatie kan Pr ader niet geheel 
onderschrijven. Hij verklaart de gevonden afwijkingen uit de on-
toereikendheid van onze pulpa-diagnostiek, die niet altijd in over-
eenstemming is met de histologische bevindingen. 

De, na ontsteking (vooral pulpitis totalis), met arseen behan-
delde pulpa zou wel degelijk infectie kunnen vertoonen. 

De bacteriologische test wordt mogelijk gemaakt door een ge-
schikte aerobe en anaerobe ,bouilloncultuur met een kleurindi-
cator. Buitengewoon handig voor de practijk is, dat deze cultures 
geleverd worden in ampullenvorm. 

Door middel van een juiste enttechniek kan men uit het resul-
taat de gevolgtrekking maken, of men in een bepaald geval mag 
amputeeren, dan wel moet extirpeeren, en bovendien, of een 
wortelkanaal na extirpatie mag worden gevuld, dan wel gangreen- 
behandeling noodzakelijk aal zijn. 	 P. C. W. 

Blutungen in der Mundhöhle als Signal von Allgemeinerkrain- 
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kungen. Von L. B a m b e r g e r, Schweiz. Monatssehr. f. Zahn- 
heilkunde, Januar 1937. 

Voor den tandarts is het van groot belang te kunnen uitmaken, 
of aan bloedingen in de mondholte een zuiver locale aandoening 
dan wel een algemeen lijden ten grondslag ligt. 

In vele gevallen geeft de wijze van optreden van bloedingen 
en het algemeen beeld van de mondholte reeds een aanwijzing, in 
welke richting men zoeken moet. Bloedingen gaan ook vaak ge-
paard met typische veranderingen in het slijmvlies. 

Het aantal ziekteverschijnselen, dat symptomatische haemorx'ha-
gia in de mondholte kan verwekken, is groot en wordt door sehr. 
als volgt gerubriceerd : 

re groep: Bloedingen in de mondholte bij veranderde samen-
stelling van het bloed. 

A. Haemorrhagisc'he diathese bij verandering der roode bloed-
lichaampjes. 

Oorzaken : allerlei vormen van anaemie en polycytheamie. 
B. Idem bij verandering der witte bloedlichaampjes. 
Oorzaken : agranulocytose en verschillende vormen van leucae-

mie ; verder een zelden voorkomend ziektebeeld, de reticuloendo-
theliose. 

C. Idem bij veranderingen in het bloedstollingsvermogen. 
Oorzaak : aanzienlijke vermindering van het aantal bloed-

plaatjes en purpura. 
De oorzaken der th.rombopenie kunnen zoowel op storingen 

van kwantitatieven als van kwalitatieven aard berusten. 
Bij de laatste groep deelt B amber  g e r in de haemophilie 

(die hij toeschrijft aan de vermindering van de thrombokinase). 
legroep Bloedingen in de mondholte bij haemorrhagische 

diathese als gevolg van miltaandoeningen. 
Tot deze groep behooren de z.g. ziekte van Banti, waarbij reeds 

in het beginstadium roodheid en slijmvliesbloeding optreden: 
Als symptomen warden o.a. genoemd tumor van de milt, anae-

mie en icterus in meerderen of minderen graad. Ook de Morbus 
Gauc'her, een ziektebeeld, dat van het laatste weinig afwijkt, 
behoort tot deze groep. 

3e groep: Bloedingen in de mondholte bij ziekten van ver-
schillende organen : acute leveratrophie, levercirrhose, nieraan- 
doeningen, storingen in de functie der bij-schildklier, Basedow-
sche ziekte, menstruatiestoringen, verlamming van den trigeminus 
en nog verscheidene andere ziektebeelden. 

¢e groep: Bloedingen in de mondholte bij stofwisselingsziekten. 
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Hier worden genoemd diabetes, jicht, avitaminosen (skorbut). 
5e groep: Bloedingen in de mondholte bij hart- en bloedvaat-

ziekten, b.v. verwijding van de haarvaten en arteriosclerose. 
6e groep: Bloedingen in de mondholte bij tumoren (sarcoom, 

carcinoom en angioom). 
7e groep: Bloedingen in de mondholte bij vergiftigingen 

(Hämorrhagische Mundtoxikosen). 	 P. C. W. 

Bacteriaemie en localisatie van microbes, door Dr. J. v. d. 
Hoeden. Utrecht, N. T. v. G. 81.  I. 4. 

Voor het doen ontstaan van pathologische processen zijn naast 
de voor elk microörganisme kenmerkende, pathogene eigenschap-
pen, hun aantal en virulentie van beteekenis. Maar bovendien 
zullen veelal ook aan den gastheer gebonden factoren moeten 
medewerken om het binnendringen, zich handhaven en vermenig-
vuldigen der parasieten mogelijk te maken. 

Proefondervindelijk is de infectiebevorderende invloed van 
zulke factoren herhaaldelijk aangetoond. Voor den tandarts is 
het van beteekenis, dat microbes, die tengevolge van operatief 
in¢rijpén in de circulatie komen, soms een zeer geschikten voe-
dingsbodem elders in het lichaam vinden in weefsels, welke ge-
troffen zijn door een mechanisch • of chemisch letsel, of welke 
door een minderwaardige anatomische aanleg daartoe geprae-
disponeerd zijn. 

O c k e 1 en E 11 i ot vonden, dat onmiddellijk na het trekken 
van tanden of kiezen in een „septic mouth" gemiddeld bij ruim 
6o% der personen een kortdurende bacteriaemie volgde. De 
bacteriën waren afkomstig uit het ontstoken weefsel. Meestal 
vonden ze streptococcus viridans. H ij mans v. d. B e r g h be-
schreef het geval van een patiënte met pyorrhoea alveolaris, die in 
één zitting een aantal tanden en kiezen liet trekken, spoedig daarna 
koorts en koude rillingen kreeg en na enkele weken door sepsis 
overleed. 

V. d. Hoeden geeft in bovengenoemd artikel eveneens een 
paar gevallen, die een inzicht kunnen geven in het mechanisme 
der bacterieele infecties, door het optreden van locale reacties 
na betrekkelijk-weinig-ingrijpende behandeling in besmet weefsel, 
met als gevolg uitzaaiing der microben in het bloed. Hij vermeldt 
bijv. een geval van doodelijken afloop na tandheelkundig in-
grijpen, waar de ongelukkige gevolgen bij obductie te wijten 
bleken te zijn aan het feit dat de pathologische bouw der aorta- 
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kleppen van de patient de vestiging der microbes daar ter plaatse 
dusdanig in de hand gewerkt had, dat daaruit een, infauste ulce-
ratieve thrombo-endocarditis was ontstaan. 

Herinnerd wordt ook aan de mededeelingen van K et t 1 e, die, 
na inspuiting van tuberkel-bacillen in de bloedbaan bij proef-
dieren, tuberculose ontstaan zag op die plaatsen waar hij te voren 
het weefsel, door inbrengen van vreemde stoffen, tot ontsteking 
had gebracht. 	 v. A. 

Melk aan schoolkinderen, The Dental Record. January 1937. 

Sir Kingsley W o o d zeide in the Hotuse of Commons 
dat het verstrekken van gratis of goedkope melk aan school-
kinderen in Engeland het grootste experiment op het gebied van 
volksvoeding was. Meer dan 9o% der kinderen in kleuterscholen 
konden dergelijke melk verkrijgen. Minder dan de helft maakte 
er gebruik van. 

In een interessant artikel in de Manchester Guardian wordt 
daarvan iets nader verteld. De schrijver wijst erop, dat het 
systeem in verschillend opzicht tegenvalt. In de eerste plaats is 
gebleken dat veel behoeftige kinderen, die inderdaad de melk 
rioodig hebben voor hun gezondheid en lichaamsgroei, ze niet 
kunnen verdragen, of ook vaak niet willen. Kinderen, die van 
hun eerste tot hun vijfde jaar het zonder melk hebben moeten 
stellen, kunnen niet op eens smaak daarin krijgen. Zij walgen 
soms van die vreemde vloeistof. Hoe mieserig en ondervoed ze 
ook zijn, met ontzettend veel caries in hun gebit, toch is het on-
mogelijk ze ertoe te krijgen de melk, die hun geboden wordt, 
aan te nemen.. Verder, in den winter is de melk ijskoud en 
wordt om die reden al grootendeels in de flesch gelaten. De melk 
wordt gegeven onder het ochtend-speelkwartiertje. Het beetje, dat 
ze nog drinken wordt  inderha st naar binnen gewerkt om zoo 
gauw mogelijk te kunnen gaan spelen. Wordt de flesch wel 
heelemaal leeggedronken, dan bederft dit, volgens de moeders, 
de eetlust voor het middagmaal. 

De schrijver acht het van meer belang, dat melk of taptemelk 
gebruikt werd in de gezinnen, waar dit nu nog niet gebeurt. 
Maar dat ze ook daar niet altijd welkom is, illustreert hij aldus : 
„Een jonge vrouw, die als keukenmeid op een farm werkt, zeide : 
Wij kunnen koemelk zelfs niet uitstaan om in de the te ge-
bruiken. Wij zijn thuis met ons tienen, en niemand van ons zal 
melk aanraken, en onze Jimmy wil ze ook op school niet hebben'. 
Zij lusten alleen gecondenseerde en gesuikerde melk. 	v. A. 
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Ein Vorsohlag zur Benennung der Klammer-Formen und Teile. 
Von Zahntechniker-Obermeister Rudolf Scheu (Hagen 
i. W.) . Zahnärtzl. Rundschau 1937, No. 7. 

Ru dolf Scheu stelt voor om eenheid te brengen in de 
benaming van de verschillende klammers, door ze niet naar de 
ontwerpers, of naar de werking die ze hebben, te noemen, maar 
naar den vorm. 

De eenarmige klammer noemt hij L. klammer. 
De tweearmige klammer noemt hij C. klammer. 
De tweearmige met steun in 't midden E. klammer. 
De tweearmige met steun aan de uiteinden G. klammer. 
De klammer volgens Thielemann S. klammer 
„ „ „ Köhler T. „ 
„ „ „ Bonwill X. „ 
„ „ „ Jackson O. „ 
„ „ 	„ Bonyhard J. „ 

De klammers die uit combinaties van de bovenvermelde vormen 
bestaan stelt hij voor aan te duiden met de lettercombinatie van 
die klammers. Of de klammer mesiaail of distaal tegen het element 
aanligt, duidt hij aan door er mesiaal en distaal voor te zetten, 

Schrijver beveelt bovenstaande methode aan om den techniker 
duidelijk te maken wat voor klammer de tandarts wenscht te 
gebruiken, zoodat verwarring uitgesloten is. 	 K. E. W. 

Ueber die Rolle der Platten prothese beim Zustandekommen von 
tuberkulösen Erkrankungen des harten Gaumens. Von Dr. B 81 a 
F r e i s tad t 1 (Budapest). Zahnärztliche Rundschau 1937, No. 8. 

De zeldzaam voorkomende afwijking van tuberculose aan het 
slijmvlies van het harde verhemelte heeft schrijver in korte tijd 
3 maal kunnen waarnemen bij patiënten die in het laatste stadium 
waren van longtuberculose. 

Op de plaatsen waar de plaat tegen het verhemelte rustte 
traden zweertjes op, die zich uitbreidden over het zachte ver-
hemelte naar de keelholte toe, eerst dan traden pijnklachten bij de 
patiënten op, n.l. met slikken. 

Bij nauwkeurig onderzoek van het harde verhemelte bij patiën-
ten die aan long-t.b.c. lijden en die een prothese dragen, nam 
schrijver niet ezelden erosie van het slijmvlies en dieptebescha-
digingen daarvan waar, vooral bije patiënten die ook 's nachts de 
prothese droegen. 

Het slijmvlies van het harde verhemelte is niet erg gevoelig 
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voor tuberculose ontstekingen. Worden de zweertjes echter door 
t.b.c. 'bacillen geinfecteerd, dan schrijdt het proces snel verder. 

F r eist  a d t l verklaart dit, doordat het weerstandsvermogen 
van het organisme in dit stadium zoo goed als verdwenen is. 
De infectie van het slijmvlies is hoogstwaarschijnlijk een contact-
infectie. De mogelijkheid van infectie via de bloed- of lymphe-
baan mag echter niet geheel uitgeschakeld worden. 

De afwijking bij deze drie patienten werd niet veroorzaakt door 
het slecht zitten van de prothese want deze prothese werd al 
jarenlang met goede resultaten door de patienten gedragen. Wel 
dient men er op te letten dat vooral bij lijders aan iong-t.b.c. 
de prothese zoodanig vervaardigd wordt, dat hij  geen circulatie-
stoornissen of drukzweertjes in het slijmvlies veroorzaakt. Men 
wijze er den patiënt op, de prothese vooral 's nachts niet te 
dragen. 	 K. E. W. 

.Zur Frage der Idiosynkrasie gegen Novocain, door Dr. Hans 
Heuse r. r Assistent des Zähnárztlichen Institut der Universität 
Marburg. Zahnärztl. Rundschau No. 7/8-37. 

Schrijver geeft een overzicht van de literatuur op dit terrein. 
Terwijl hij hier en daar aanstipt de tegenstrijdige opvattingen die 
bij de verschillende onderzoekers heerschee. 

Na het exceem dat wel eens aan de handen en het gezicht van 
tandartsen voorkomt en dat door aanraken met novocain-adrena-
line veroorzaakt zou worden, te hebben besproken, doet schrijver 
een casuistische mededeeling betreffende verschijnselen die op-
traden na injecties met novocain-adrenaline. 

Met zekerheid was echter niet vast te stellen of de injectie-
vloeistof de oorzaak was. $chrijver beveelt sterk aan de injectie- 
vloeistof zelf te bereiden. 	 K. E. W 

Erschwerter Durchbruch des untern Weisheitszafhns, door A. N. 
W e i s s b 1 a t t, (Kiew), Zeitschr. Stomat. 1936/H. 16. 

Over de oorzaak van de z.g. dentitio difficilis bij den M3 inf. 
bestaat nog geen volstrekt bevredigende verklaring; vast staat 
echter, dat het veronderstelde gebrek aan ruimte maar bij uit-
zondering als voldoende reden mag gelden. Vandaar dat schr. 
waarschuwt tegen het verwijderen van een gaven M2 terwille van 
een niet normaal „er door komenden" M3. — W. vindt afwach- 
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tende (symptomatische) behandeling alleen verantwoord in geval 
van lichte „erstmalig" optredende stoornissen. Bij recidiveerende 
gevallen waar reeds eene min of meer duidelijke aantasting der 
omgeving 'bestaat (mondbodem, klieren, keelingang enz.) is de 
eenige juiste therapie de zoo gauw mogelijk door te voeren vol-
ledige verwijdering van de verstandskies. Daarvóór dient eene 
extra-orale Röntgenopname gemaakt te warden. De extractie doet 
W. uitsluitend onder anaesthesie (nooit narcose) en gebruikt 
daarvoor, — na eventueel eerst de laterale lamelle der mandibula 
weggebeiteld te hebben — een bajonettang. De toepassing van 
hefboominstrumenten vindt schr. niet raadzaam en niet noodig. 

E. H. 

Der gegenwärtige Stand der Wurzelbehandlung, door B. 
G o t t 1 i e b, (Wien), Zeitsch. f. Stomat. 1936/H. 15. 

Voor de behandeling van de levende pulpa zijn er nu methoden 
die dit vraagstuk zoo goed als opgelost hebben. Schr. memoreert 
in dit verband zijne publicatie daarover in Zeitschr. f. Stomat. 
1931/H.  i o. — De blootliggende pulpa trachten te sparen en vitaal 
te behouden is alleen gewettigd bij nog niet afgesloten wortel-
groei. Cauterisatie is in 'beginsel te vervangen door anaesthesie. 
Noodzakelijk is het gebruik van cofferdam. Er mogen geen mine-
rale zuren e.d. toegepast worden. Voor technische détails z. de 
bov. vermelde publicatie. 

Als richtlijnen voor het (uit)vinden en toetsen van methoden 
voor behandeling der geïnfecteerde pulpa (resp. pu.-gangr.) noemt 
schr. volgende eischen : na sterilisatie van het kanaal dentine 
(plus de zijkanalen!) moet het periodontium zich bunnen her-
stellen en nieuw cement vormen. Het, vul-materiaal moet resorp-
tief zijn. Uit het histologisch onderzoek van proefondervindelijk 
besmette en daarna 'behandelde tanden bij honden en apen is 
gebleken dat het thans mogelijk is aan die eischen te voldoen ---
al blijft het succes altijd afhankelijk ook van individueele factoren. 

E. H. 

Ueber Pulpa-Erkrankungen als Folge von Paradentose, door H. 
Sicher, (Wien), Z. f. Stomat. 19361H. iq.. 

Reeds in het beginstadium der paradentose kan het soms tot 
eene infectie der pulpa komen, uitgaande van den „gingiva-zak". 
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De zoo ontstane pulpitis ontwikkelt zich meestal sluipend en zoo 
kan zich het paradoxe verschijnsel voordoen, dat een gedeelte 
(d.w.z. ééne'wortel bij molaren) reeds gangraeneus is, terwijl het 
overige pulpaweefsel — alhoewel niet intact -- toch nog vitaal 
reageert. Maar op temperatuurprikkels (wattepellet met Ihloor-
aethyl !) zal het element in quaestie duidelijk overgevoeligheid 
in het bereik van de nog vitale pulpazone toonen evenzoo bij per-
cussie. Sohr. tracht dan eene verklaring te geven voor het eigen-
aardige verloop dezer door hem „paradentale pulpitis" genoemde 
aandoening. Dergelijke diagnostisch moeilijke gevallen kunnen ook 
ontstaan waar nog geen diepe gingivale zakken te vinden zijn, n.l. 
door pulpa-infectie langs den weg van een zijkanaal. S. besluit 
zijn interessant artikel met eenige anatomische beschouwingen over 
het ontstaan en de verdeeling der pulpavertakkingen. 	E. H. 

Schüller-Christian'sche ziekte, door K n a u e r, Med. Klink, 
3o, 1 7, 1935. 

Bij een vijfjarig meisje begon de ziekte met een zware gingivitis 
en stomatitis. Nagenoeg alle tanden moesten — voor zoover ze 
niet spontaan uitvielen — geëxtraheerd worden. Pas na vaststel-
ling van veranderingen aan den schedel stond de diagnose vast. 
Aanvankelijk was het lipoïdgehalte van het bloed normaal, de 
vermeerdering van cholesterine en van de phosphatiden trad pas 
later op. 	 DE J.-C. 

Haematogene kaakosteomyelitis. 

In de Revista Italiana di Stomatologia (1936, 5, 5) beschrijft 
Mac c a f e r r i een zevental gevallen bij kinderen van 25 maan-
den tot 91/2 jaar. In één geval was eene influenza, in een ander 
geval eene parotitis, in twee gevallen mazelen voorafgegaan, welke 
aetiologisch wellicht tot de infectie in betrekking stonden. Ge-
nezing door opening van den etterhaard, voortdurende drainage 
en verwijdering van sequesters — daarbij bleek het veelal onver-
mijdelijk, tanden en tandkiemen (blijvend gebit !) op te offeren. 

DE J.-C. 
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Persisteerende tweede melkmolaren bij de Finnen, door L. 
L ö f g r é n. Finska Tandläkarsällskapets Förhandlingar, 1936, 
afl. 52. 

De schrijver, die de Finsche literatuur reeds eerder met mede-
deelingen over de gebitsanatomie verrijkte, vond op een aantal 
van goo individuen 12 gevallen van persistentie, waarvan 7 in 
de bovenkaak en 3 in de onderkaak. Tweemalen manifesteerde 
de variatie zich gelijktijdig in boven- en onderkaak. 

DE J.-C. 


