
Redactionele Commentaar 

Niettemin werd de maatregel doorgevoerd, waaruit genoegzaam bleek dat 
het geen zin had verder strijd te voeren voor een bij voorbaat verloren zaak. 
Deze overtuiging kan de verklaring geven van het stilzwijgen waarmee van 
deze zevende verhoging van de loongrens is kennis genomen. 

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat onder de opwaartse druk van 
komende welvaarts-, huur-, melk- en wellicht nog andere correcties de loon-
grens telkens opnieuw zal worden verschoven en er is geen reden om niet aan 
te nemen dat binnen een aantal jaren het ronde bedrag van f 10.000.— als 
criterium voor de verplichte verzekering en als lichtend baken in de zee der 
sociale maatregelen in zicht zal komen of zijn. De voortdurende en blijkbaar 
onafwendbare daling van de koopkracht van het geld, waarvan ter zake kundi-
gen het percentage der jaarlijkse ontwaarding weten te berekenen, zal het 
tijdstip noodwendig bespoedigen. 

Al het vorenstaande in aanmerking genomen: waarvoor zou men zich over 
de te verwachten verhoging van de loongrens nog druk maken? 	B. 

CONGRESSEN 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORAL BIOLOGY 
New York 7, 8, 9 september 1959 

DOOR O. BACKER DIRKS 

Voorafgaand aan de vergadering van 's-werelds grootste tandheelkundige con-
gres vond de „International Conference on Oral Biology" te New York plaats. 
De organisatie van dit driedaagse congres lag in handen van de International 
Association for Dental Research. Financieel was deze bijeenkomst mogelijk 
gemaakt door een grote gift van de Colgate-Palmolive Company, waaruit alle 
reis- en verblijfkosten, ook van de niet-Amerikanen, ruimschoots konden 
worden betaald. 

De volgende onderwerpen werden behandeld: het glazuur, de biochemische 
en voedingsfactoren in verband met tandcariës, de pathologie van gingiva, 
periodontium en slijmvliezen, het mondmilieu en het been. 

Het doel van dit congres was een overzicht te geven van de huidige kennis 
betreffende de verschillende gebieden. In het algemeen stonden de voordrachten 
op hoog peil en werden meestal gevolgd door een belangwekkende discussie, 
waar voldoende tijd voor gereserveerd was. 

De chemische en fysische eigenschappen van het glazuur werden achtereen-
volgens door BRUDEVOLD, ERICSSON, TRAUTZ en MOHLEMANN van verschillende 
zijden belicht. 

F. BRUDEVOLD (Boston) besprak de chemische samenstelling van het glazuur, 
waarbij hij in het bijzonder de verschillen naar voren bracht die er bestaan tussen 
de oppervlakkige en diepere glazuurlagen. Voor vele spore-elementen (Pb, Zn, 
Sn, F) en ook voor citraat, lactaat en koolhydraten is de concentratie in de 
buitenste glazuurlaag vele malen hoger dan in de diepere lagen. Voor fluor is 
deze concentratie zelfs 10 maal zo hoog. Hoewel voor vele stoffen grote ver-
schillen in concentratie van element tot element bestaan, zijn deze nooit zo 
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hoog als voor fluor; concentratieverschillen die hoofdzakelijk bepaald worden 
door het fluoridegehalte van het drinkwater. De organische fractie die relatief 
groot is in de meest oppervlakkige laag, is juist onder het oppervlak klein en 
neemt naar de glazuur-dentine-grens in grootte toe. 

S. Y. ERicssox (Stockholm) besprak de invloed van het speeksel op het gla-
zuur, — in het bijzonder de werking van de calcium- en fosfaatconcentratie en de 
zuurgraad bij het oplossen en neerslaan van zouten uit het glazuur. Uitgebreider 
stond hij stil bij de opname van fluor, magnesium en ferri-ionen in het glazuur, 
waarbij hij o.a. de aandacht vestigde op de correlatie tussen de bereikbaarheid 
van de verschillende tandvlakken (occlusaal, approximaal en buccaal en lin-
guaal) voor fluor-ionen en het minder optreden van caries in deze vlakken bij 
gebruik van fluorhoudend water. 

O. R. TRAurz (New York) gaf een overzicht van de huidige kennis omtrent 
de kristalstructuur van het glazuur. 
H. R. MOHLEMANN (Zurich) berichtte over zijn chemische en histologische 
studies (replica-preparaten) betreffende de bescherming van het glazuur-
oppervlak door tinfluoride en organische fluoriden (dus 66k fluoride zouten) 
tegen de inwerking van zuur en edta (organische verbinding, die door chelaat-
vorming bij neutrale pH Ca-ionen onttrekt). Het beschermende effect van de 
organische fluoriden is voor intact glazuur groter dan dat van tinfluoride 
(SnF2). Witte vlekken met een niet of weinig aangetast glazuuroppervlak, die 
met zuur of edta zijn teweeggebracht, worden echter door SnF2 veel beter 
beschermd tegen latere zuurinwerking. Het lijkt van belang dat bij het testen 
van stoffen in vitro, waarvan men verwacht dat zij het glazuuroppervlak be-
schermen, met beide effecten wordt rekening gehouden. BUONOCORE zeide in de 
discussie dat de witte vlakken die M'UHLEMANN maakte door het tandopper-
vlak in zuur of edta milieu te bedekken met gelatine of mucoiden, ook ont-
stonden indien in het ontkalken de milieu convexie-stroming voorkomen werd. 

's Middags bespraken CREMER, BACKER DIRKS, HARRIS, HESS en KEYES enige 
biochemische en voedingsfactoren in verband met tandcariës. 
H. D. CREMER (Giessen) had tot taak de rol van de voeding via de interne weg 
te overzien. Vanzelfsprekend nam hierbij het effect, dat de voeding tijdens de 
tandvorming kan hebben op de latere cariësgevoeligheid van het gebit, een zeer 
belangrijke plaats in. 

De veronderstelling dat de structuur van een element van invloed is bij het al 
of niet ontstaan van caries ligt zeer voor de hand. Van factoren die hierbij in 
het spel zijn is echter weinig bekend. In tegenstelling tot een dikwijls gemaakte 
veronderstelling is men tot nu toe niet in staat gebleken, macroscopische, 
microscopische of chemische verschillen te vinden tussen elementen die meer 
of minder cariësgevoelig zijn. Bij enkele proeven heeft men bij cariësresistente 
elementen een lagere carbonaat-fosfaat-verhouding gevonden. Of deze factor 
echter een rol speelt is nog niet zeker. 

In dierexperimenten en epidemiologisch onderzoek heeft men trachten vast 
te stellen of er diëten zijn, die — indien gebruikt tijdens de vormingsperiode — 
het element minder cariësgevoelig maken. 

Noch uit dierproeven noch uit epidemiologisch onderzoek blijkt een duidelijke 
correlatie tussen het gebruik van vitaminen en caries. Verschillende mineralen 
schijnen een rol te spelen (fosfaat evenals de spore-elementen werden later 
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apart behandeld). Het gaat hierbij niet alleen om de hoeveelheid der mineralen 
maar ook om hun onderlinge verhouding. In het algemeen zijn de resultaten 
van de dierproeven nog zeer tegenstrijdig. De hoeveelheid en soort eiwit schijnt 
ook van invloed te zijn. 

Met koolhydraten en in het bijzonder suikers zijn vele dierproeven verricht. 
Ook hier zijn de resultaten tegenstrijdig. Het is nog allerminst zeker dat een 
voeding met veel suiker tijdens de pre-eruptieve fase een belangrijke factor 
betekent voor de latere cariësgevoeligheid. Epidemiologisch onderzoek (o.a. 
bij primitieven en tijdens en na de oorlog) sluit de mogelijkheid van een der-
gelijke invloed niet uit, maar is anderzijds ook niet in staat een bewijs te 
leveren. 

Hoewel er zeer veel onderzoek op het gebied van de systeeminvloed van de 
voeding is verricht achtte CREMER een conclusie voorhands niet mogelijk. 

O. BACKER DIRKS (Utrecht) gaf een overzicht van de kennis omtrent het 
directe locale effect van het voedsel in de mondholte. Twee factoren werden 
onderscheiden: 1. de invloed van het voedsel op de posteruptieve maturatie 
en 2. de invloed van het voedsel op het mond- en tandmilieu. Als belang-
rijkste factoren vonden hier onder meer bespreking fluor, de fysische staat van 
het voedsel, de koolhydraten en het aantal keren dat per dag gegeten wordt. 

R. S. HARRIS (Cambridge, U.S.A.) besprak de rol van fosfaten in de voeding, 
die vooral de laatste tijd weer in het middelpunt van de belangstelling staan. 
Hij maakte in zijn voordracht waarschijnlijk, dat fosfaten zowel pre- als 
posteruptief een tegen cariës beschermende rol vervullen. Vele dierproeven van 
hem en ook anderen lijken zijn hypothese te ondersteunen. 
STRALFORS, die op enige scholen in Malmö een onderzoek uitvoerde omtrent 
het effect van dicalciumfosfaat-toevoeging aan brood en suiker, verkreeg voor-
lopig gunstige resultaten in de groep die dit brood en deze suiker tijdens de 
schoollunch gebruikte. Nieuwe experimenten met fosfaten zijn met belang-
stelling tegemoet te zien. 

W. C. HESS (Washington D.C.) gaf — met uitsluiting van fluor — een overzicht 
van de invloed van verschillende spore-elementen op het ontstaan van cariës. 
Vele elementen blijken in een concentratie van minder dan 0.05% in de voeding 
of het drinkwater een groter of kleiner, positief of negatief effect te hebben. 
Indien men echter de vele dierexperimenten met spore-elementen overziet 
maakt het niet de indruk dat er een ander spore-element is dat een dergelijke 
doorslaggevende rol speelt als het fluor-ion. De grote moeilijkheid bij de be-
oordeling van deze onderzoekingen is, dat de resultaten ervan dikwijls zo 
wisselend zijn, afhankelijk van kleine modificaties en van de gebruikte diersoort. 

P. H. KEYES (Bethesda) belichtte zijn recente proeven over de overdraag-
baarheid van cariës in het dierexperiment. Niemand heeft de laatste jaren 
cariës meer gezien als infectie, die in feite hiervoor natuurlijk noodzakelijk is 
(zie de proeven met kiemvrije dieren). Het bleek KEYES nu, dat indien men 
dieren, die gedurende enige generaties niet-cariogene diëten hadden gekregen, 
cariogene diëten gaf, er zich geen cariës ontwikkelde. Werden de dieren echter 
direct na de zoogperiode bij soortgenoten geplaatst die reeds cariës hadden dan 
kregen deze dieren wèl cariës. De infectie van deze dieren met bepaalde ver-
groenende streptococcen van de „cariësdieren" bleek tot hetzelfde resultaat te 
voeren. Deze infectie dient echter vroeg plaats te vinden, aangezien bij infectie 

72 



Congressen 

op oudere leeftijd zich geen cariës meer ontwikkelt. Men vindt hierin een 
duidelijke aanwijzing voor de hypothese van de „posteruptieve maturatie". 

Deze waarnemingen plaatsen het resultaat van vele dierproeven in een nieuw 
licht. Het resultaat van elke dierproef zal men opnieuw moeten bezien, ten 
einde te beoordelen of de factor „infectie" een rol gespeeld kan hebben. 

Hoewel er in het algemeen geen reden is om aan te nemen dat het niet op-
treden van cariës bij de mens veroorzaakt wordt door de afwezigheid van de 
„cariës-infectie" zijn er toch enkele waarnemingen (bijv. in zeer geïsoleerde 
nederzettingen in Alaska) die deze mogelijkheid niet geheel uitsluiten. 

Het onderwerp van de tweede dag werd gevormd door de slijmvliezen en het 
periodontium. B. K. FORSCHER (Kansas City) opende de rij der sprekers met een 
interessante uiteenzetting over de ontsteking als biochemisch proces. S. D. 
SCHULTZ-HAUDT (Oslo) besprak vervolgens de afbraak van bindweefsel tijdens 
ontsteking, waarbij vooral het collageen en de mucopolysacchariden de aan-
dacht ontvingen. Het belang van de oxydo-reductie-potentiaal van weefsels 
werd door PH. PERSON New York naar voren gebracht, die deze grootheid had 
bepaald voor de papillen van de tong. 

B. COHEN (Londen) hield een interessante voordracht over de vorm van de 
interdentale papil. In het normale geval bestaat deze uit een buccaal en een 
linguaal deel, verbonden door een sterk ingezonken brug (de „col") in de ap-
proximale ruimte. Approximaal is de curvatuur van de gingiva juist omgekeerd 
aan die van de glazuur-dentine-grens. Hij besprak hierbij ook de soort epitheel-
bekleding. In de pocket treft men een epitheel aan, dat meer gelijkt op glazuur-
epitheel dan mondepitheel. Soms blijkt ook de „brug" dit zelfde epitheel te 
dragen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze bekledingen inderdaad afstam-
men van het glazuurepitheel. Het glazuurepitheel bezit als éénlagig epitheel 
niet het vermogen tot keratinatie en betekent als zodanig een zwakke schakel. 

J. WAERHAUG (Oslo) gaf een uiteenzetting over ascorbinezuur en het perio-
dontium. Een tekort aan vitamine C belemmert de beenvorming en de formatie 
van fibrillen in gingiva en periodontium, leidt tot degeneratie van de odon-
toblasten, etc. De klinische verschijnselen van vitamine C-deficiëntie lijken op 
die bij parodontitis; deze ziektebeelden zijn echter stellig niet identiek. Zo treft 
men bij vitamine C-deficiëntie bijvoorbeeld geen verdiepte pocket aan, terwijl 
de elementen ook niet uitvallen. In de westerse wereld speelt een vitamine C 
deficiëntie waarschijnlijk geen rol van belang bij het ontstaan van parodontitis. 
B. E. D. CoOicE (Londen) besprak enige aangeboren mucosa-afwijkingen die 
gekenmerkt worden door keratinisatie, zomede hun behandeling. 

De bacteriële component bij de ziekten van het periodontium werd behandeld 
door H. W. SCHERP (Bethesda). Reeds vele onderzoekers hebben de pathogeni-
teit van de bacteriën die het meest bij parodontitis voorkomen (Fusobacterium 
fusiformis en de spirochaeten) onderzocht. De moeilijke kweekbaarheid van 
deze bacteriën heeft deze onderzoekingen meestal sterk bemoeilijkt. De 
groep op het „Institute of Dental Research" in Bethesda (met o.a. SCHERP, 
HAMMP en OMATA) is er in geslaagd goede technieken voor het kweken van 
deze bacteriën te ontwikkelen. Het is in de laatste tijd deze groep gelukt aan te 
tonen, dat de Borrelia Vincenti en de kleine treponemata ook met relatief 
kleine inocula bij intracutane injectie duidelijke abcessen geven. Ook met 
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Fusobacterium fusiformis gelukt dit. Er is reden om aan te nemen dat de 
spirochaeten en de fusobacteriën over een endotoxine beschikken. Beide 
schijnen het gezonde weefsel te kunnen invaderen. 

Hiermede is natuurlijk niet gezegd dat de oorzaak van de parodontitis een 
infectie is. Men blijft de bacteriële component zien als secundair, maar heeft de 
neiging deze bacteriën bij de ontsteking en weefselaf braak een grotere rol toe te 
gaan kennen. 

De ochtend van de derde dag was gewijd aan het mondmilieu. 
W. G. SHAFER (Indianapolis) sprak over de hormonale invloeden op de speek-
selklieren, een onderwerp waarover hij in de afgelopen jaren tezamen met 
J. C. MUHLER zeer vele dierexperimenten heeft gedaan. Vele hormonen lijken 
een invloed te hebben op hoeveelheid en samenstelling van het speeksel. In 
aansluiting hieraan gaf H. H. CHAUNCEY, Boston, de vergadering een inzicht in 
de enzymen van het speeksel. 

De beide andere sprekers (L. D. MANDEL en D. Mc. CONNELL) van deze 
ochtend hielden een voordracht over de vorming van tandsteen en de factoren 
die hierbij een rol spelen. 

Been was ten slotte het onderwerp van de laatste vergadering. A. SOBEL 

(New York) besprak de factoren die de beenformatie beïnvloeden. In het bij-
zonder het ontstaan van de beenkernen en de groei van de kristallen had zijn 
aandacht. De organische matrix is hierbij vooral van groot gewicht. Ook de 
volgende spreker: R. C. GREULrcH (Los Angeles) wees op de rol die het colla-
geen blijkbaar speelt bij de beenformatie. Bij ziekten waarbij de aanmaak van 
collageen gestoord is (b.v. Vit. C.-deficiëntie) vindt onvoldoende beenvorming 
plaats. 

F. BRONNER (New York) sloot de rij der sprekers af met een voordracht over 
de organische zouten van het been. Vooral de onderzoekingen met behulp van 
radioactieve isotopen vonden bespreking. De rol van vitamine D en parathor-
moon bij opname, vastlegging en uitscheiding van verschillende ionen werd 
belicht. Het been speelt niet slechts de rol van steunweefsel maar mag boven-
dien gezien worden als stapelplaats voor vele soorten ionen. 

De onderdirecteur van het „National Institute of Dental Research" S. J. 
KRESHOVER sprak het slotwoord voor dit zeer geslaagde congres. De waarde 
van dit congres heeft enerzijds gelegen in de vele voortreffelijke voordrachten 
die er gehouden zijn maar anderzijds evenzeer in de mogelijkheden die hier ge-
schapen waren voor een onderling contact tussen wetenschappelijke werkers 
van vele landen. Deze mogelijkheid tot een internationale uitwisseling was 
vooral daarom aanwezig omdat de programma's niet overladen waren en het 
aantal deelnemers relatief klein (± 300); ook de dagelijkse gemeenschappelijke 
lunch, waar ongeveer de helft der deelnemers aanzat, versterkte de onderlinge 
band ten zeerste. 

Het feit dat een industrie alle kosten van deze vergadering droeg, heeft geen 
moment tot problemen aanleiding gegeven. De betreffende firma had de organi-
satoren dan ook geheel en al vrijgelaten en van elke reclame afgezien. 

Men kan slechts hopen dat over enkele jaren nog eens de mogelijkheid aan-
wezig zal zijn een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Maar hoevele firma's 
zijn bereid een zodanig congres te steunen? 
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