
UIT EN VOOR DE PRAKTIJK 

OVER DE MOGELIJKHEID VAN PULPA-INFECTIE VIA DE 

BLOEDBAAN 

Inleiding 

De aandoeningen van de pulpa betekenen voor de tandarts een probleem van 
overwegend belang. Immers het behoud van een volwaardig gebit is voor een 
niet gering deel van de vitaliteit van het pulpaweefsel afhankelijk. Naar aanlei-
ding daarvan is het van groot nut te beschikken over een goed begrip van de 
mogelijke oorzaken van ziekelijke veranderingen in dit weefsel. Een beschou-
wing over dit onderwerp, die de aandacht trekt, kan men vinden in aflevering 22 
van de Dtsch. Z.Z., 15 nov. 1961. Zij is van de hand van RAmruND HARNDT, die 
voor zijn wetenschappelijke arbeid op dit gebied de MILLER-prijs 1961 verwierf. 
Een reden temeer om er in deze kolommen wat dieper op in te gaan. 

Drie oorzaken van pulpitis 

De aandoeningen van het pulpaweefsel zijn, afgezien van traumatische oorza-
ken, in het algemeen van infectieuze aard. Gewoonlijk komen deze infecties tot 
stand doordat na carieuze aantasting van de beschermende glazuurmantel pa-
thogene micro-organismen de pulpa langs de dentinekanaaltjes bereiken. Veel 
zeldzamer is een tweede vorm van infectie, nl. doordat bij parodontale aandoe-
ningen de pathogene kiemen via de bodem van de pockets tot het foramen api-
cale kunnen doordringen en op deze wijze de pulpa aantasten (retrograde pul-
pitis). 

Tenslotte wordt in de literatuur melding gemaakt van een derde mogelijkheid, 
nl. die waarbij bacteriën elders in het lichaam via de bloedbaan in de pulpa te-
rechtkomen, zich in de eindcapillairen nestelen en vermeerderen, om aldus ont-
stekingsverschijnselen uit te lokken. 

Literatuur 

Sedert het begin van deze eeuw zijn in de tandheelkundige literatuur medede-
lingen verschenen omtrent gevallen waarin een hematogene infectie van de pul-
pa werd verondersteld. Zo heeft bv. MILLER al in 1894 op deze mogelijkheid de 
aandacht gevestigd toen hij schreef, dat als invalspoort voor bacteriën naar de 
pulpa in de eerste plaats de bloedbaan in aanmerking zou komen. Hierbij dient 
echter te worden aangetekend dat in dit geval sprake is van een onjuiste inter-
pretatie, omdat MILLER bij zijn beschouwingen een bestaande necrose van de 
pulpa als uitgangspunt nam. 

In 1913 gaf de internist His met een publikatie over een geval van letaal ver-
lopende sepsis na tandbehandeling de stoot tot nadere onderzoekingen over 
hematogene pulpitis. His stelde nl. vast dat een primaire pulpitis purulenta van 
een ondermolaar aanleiding was geworden tot een secundaire algemene infectie 
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met dodelijke afloop. ADRION en anderen hebben dit geval echter zo uitgelegd 
dat hier sprake was van een primaire sepsis met een daarop aansluitende hema-
togene pulpa-infectie. His zou dus m.a.w. oorzaak en gevolg hebben verwisseld. 

Sommige auteurs namen ten aanzien van dit vraagstuk een wat meer scep-
tische houding aan. Zo bv. PROELL (1916) die meende dat de tandarts met de 
diagnose hematogene pulpitis wel zeer voorzichtig moest wezen en KArrroRO-

wlcz, die later de mogelijkheid van pulpa-infectie langs de bloedbaan geheel 
van de hand wees. 

GRAFF (1922) daarentegen maakt in een artikel over „die Zahnpulpa bei All-
gemeinerkrankungen" weer melding van hematogene infecties. Zo vond hij o.a. 
bij sectie van een aan tuberculose bezweken patiënt amyloiede ontaarding van 
.een pulpa-arterie; verder nam hij in een geval van pyaemie waar dat de bloed-
vaten van de pulpa met grampositieve coccen waren gevuld. ADRION geeft in 
1931 een samenvattend literatuuroverzicht, aangevuld met eigen waarnemin-
gen. Zonder nadere klinische, histologische of bacteriologische bewijsvoering 
beweert hij tijdens een griepepidemie talrijke gevallen van hematogene pulpa-
infectie te hebben geconstateerd. Slechts twee van zijn waarnemingen zijn door 
histologisch onderzoek bekrachtigd: de eerste heeft betrekking op een geval 
van pulpa-infectie in een ondersnijtand van een aan sepsis gestorven patiënt, de 
tweede op abcesvorming aan twee bovenpremolaren bij een lijder aan agranu-
locytose. Nadere bacteriologische bewijzen voert ADRION echter niet aan. 

Uit deze en andere publikaties valt gemakkelijk af te leiden dat het vraagstuk 
van de hematogene pulpitis nog geenszins is opgehelderd en dat een ondubbel-
zinnig bewijs, dat deze vorm van pulpa-infectie tot de mogelijkheden behoort, 
uit de literatuurgegevens niet te destilleren is. 

Onopgeloste problemen 

Het is opvallend — aldus HARNDT - dat bij een nauwgezet onderzoek naar de 
oorzaken van pulpa-aandoeningen motieven voor een infectie via de bloedbaan 
niet dan bij uitzondering kunnen worden gehanteerd. De verwachting ligt voor 
de hand dat hematogene pulpitis bij verschillende infectieziekten vrij frequent 
zouden moeten kunnen worden waargenomen, aangezien in veel gevallen de 
verwekkers van die ziekten althans tijdelijk in grote hoeveelheden in het bloed 
circuleren en het niet zelden zelfs tot een algemene uitzaaiing komt, zoals bij 
tuberculose, tyfus en difterie. Verder doet zich de vraag voor waarom bij ver-
meende infectie langs de bloedbaan nooit tegelijkertijd pulpitisverschijnselen 
aan verschillende elementen worden gerapporteerd. Dat zou men toch onder die 
omstandigheden zeker mogen verwachten. Naar aanleiding van deze vraag is 
het ook zaak aan acute osteomyelitis te denken, waarbij geen hematogene pul-
pitis wordt waargenomen, hoewel de elementen om zo te zeggen in de etter 
zwemmen. Alleen SCHNEIDER (Dtsch. Zahndrztekalender, München 1961) 
maakt melding van de mogelijkheid dat bij osteomyelitis van de kaken de pulpa 
door stoornissen in de bloedcirculatie onherstelbaar wordt beschadigd, waar-
door retrograde (d.i. nog niet hematogene!) pulpitis kan optreden. 

377 



Over de mogelijkheid van pulpa-infectie via de bloedbaan 

Verschillende methoden van onderzoek 

De onzekerheden die met betrekking tot de mogelijkheden van hematogene 
pulpitis nog steeds bestaan, hebben de auteur aanleiding gegeven tot een experi-
menteel onderzoek. Wegens de noodzaak met verschillende factoren rekening 
te houden werden bij dit onderzoek uiteenlopende methoden toegepast: 
1. In de eerste plaats moesten voor het verwekken van algemene infectieziekten 

micro-organismen worden gekozen die tijdens het verloop van de ziekte in 
het bloed circuleren, die door kleuring zichtbaar te maken zijn en voorts 
kenmerkende histologische veranderingen in het te onderzoeken weefsel ver-
oorzaken. 

2. Een tweede mogelijkheid was virulente micro-organismen direct in de bloed-
baan te injiceren. Bij deze methode is het van ondergeschikt belang welke 
bacteriesoort wordt aangewend, zolang zij voor het proefdier maar patho-
geen is. Ten einde primaire uitzaaiing in het gebied van de kaken te bereiken 
is injectie in de vrijgeprepareerde art. carotis aan te bevelen. 

3. Tenslotte werd ook de werkwijze van ADRION, GR ;FF e.a. gevolgd: onder-
zoek aan elementen van aan sepsis, miliaire tuberculose en agranulocytose 
gestorven patiënten. 

Bevindingen 

1. Volgens de eerstgenoemde methode werden onderzoekingen verricht bij ca-
viae, die aan experimentele miliaire tuberculose (infectie door implantaten 
in de buikhuid) waren bezweken. Er werden bij deze dieren wel tuberculo-
men in het perimandibulaire gebied aangetroffen, maar kaken, beenmerg, 
periodontium, pulpae en gingiva bleken bij histologisch onderzoek van ont-
stekingsverschijnselen te zijn vrijgebleven. 

2. De caviae die door middel van injecties in de halsslagader met stafylococcen, 
streptococcen en tuberkelbacillen waren besmet, toonden post mortem 
weliswaar ontstekingsverschijnselen in kaakbeen en beenmerg, doch ook 
hier werden noch in de pulpae noch in het periodontium pathologische ver-
anderingen aangetroffen. 

3. Onderzoekingen aan gave elementen van 4 aan chronische longtuberculose 
gestorven patiënten leidden al evenmin tot positieve bevindingen. Aangezien 
het hier personen van gevorderde leeftijd (61-74 jaar) betrof, werden wel ze-
kere fysiologisch-degeneratieve veranderingen, zoals afzetting van secundair 
tandbeen gevonden, doch in geen enkel geval acute of chronische ontstekings-
verschijnselen, noch amyloiede degeneratie der vaten, gelijk GRAFF bericht. 

Discussie 

Na een kritische beschouwing van zijn onderzoeksresultaten (naar aanleiding 
van de door hem gevolgde technieken en het hem ter beschikking staande mate-
riaal) komt HARNDT tot de bespreking van de verschillen tussen zijn bevindin-
gen en die van de eerder geciteerde auteurs, die wèl gevallen van hematogene 
pulpa-infecties meenden te hebben waargenomen. HANDT is van opvatting dat 
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die gevallen met grote reserve dienen te worden beoordeeld. Het is immers zeer 
de vraag of de genoemde auteurs alle andere mogelijkheden hadden uitgesloten. 
Zo is het bv. denkbaar dat bij een bestaande vermindering van de lichamelijke 
weerstandskracht tijdens een ziekte als agranulocytose (één van de door ADRION 

waargenomen gevallen) ook de afweerkracht van de pulpa zozeer was vermin-
derd, dat zij direct ten offer kon vallen aan bacteriën die door een klein en onop-
gemerkt carieus defect (dus toch weer van buitenaf) door de dentinelaag waren 
gedrongen. 

Men kan m.a.w. helaas geen controle meer uitoefenen op de in de literatuur 
vermelde gevallen, zodat men niet in staat is na te gaan in hoeverre fouten in 
anamnese, waarneming of interpretatie de schrijvers wellicht parten hebben ge-
speeld. Zo is het bv. ook niet uitgesloten dat een of ander onopgemerkt geble-
ven trauma kort voor of tijdens de ziekte de pulpa-ontsteking had uitgelokt, en 
niet micro-organismen in de bloedbaan. Wanneer deze laatste als verwekkers 
ten tonele worden gevoerd dan is daarmee niet duidelijk gemaakt waarom dan 
slechts één of twee tanden werden aangedaan en niet het gehele gebit of het in 
het algemeen veel vatbaarder beenmerg. 

Het is bovendien altijd een moeilijke zaak uit te maken in hoeverre een ge-
bitselement als gaaf mag worden beschouwd. Wanneer bij een tand of kies met 
ogenschijnlijk volkomen intacte kroon en met een parodontium zonder aan-
wijsbare pathologische afwijkingen pulpitis wordt geconstateerd, dan is de ver-
leiding al gauw groot om aan een hematogene infectie te denken. Het spreekt 
echter vanzelf dat men — afgezien nog van een trauma — ook de mogelijkheid 
van andere oorzaken dient te overwegen. Het komt bv. nogal eens voor dat 
macroscopisch niet of nauwelijks waarneembare openingen in het tandopper-
vlak door de glazuur- en dentinelaag naar de pulpa verlopen, bv. door een ont-
wikkelingsfoutje. Langs deze weg zijn infecties van het pulpaweefsel zeer wel 
mogelijk. Een dergelijk geval is o.a. beschreven door E. HARNDT (Dtsch. Z.Z. 
10:30, 1955). Een soortgelijk geval wordt in dit artikel ook door R. HARNDT 

vermeld. Dergelijke (ontwikkelings-)anomalieën kunnen zich tot één element in 
het gebit beperken. 

Een andere mogelijkheid is dat op zichzelf geringe parodontale afwijkingen 
een infectie van het tandvleeszakje en als gevolg daarvan onder bepaalde om-
standigheden een „retrograde" pulpitis kunnen uitlokken. Door histotopo-
grafische onderzoekingen over de vertakkingen van de pulpa (o.a. van G. 
FISCHER, W. HESS en W. MEYER) is voorts genoegzaam bekend geworden dat 
zijtakken van het wortelkanaal via de dentinewand in het parodontium kunnen 
uitmonden. Hetzelfde geldt voor kanaaltjes die van de bodem van de pulpa-
kamer van molaren naar de bifurcatie tussen de wortels verlopen. Al deze gan-
gen, die de pulpaholte hetzij met de buitenlucht, hetzij met het parodontium 
verbinden en die zich aan macroscopische waarneming meestal onttrekken, zijn 
als mogelijke toegangspoorten voor infectie aan te merken. Omgekeerd kunnen 
zij, voorzover zij althans naar het parodontium verlopen, in geval van pulpa-
gangreen weer de oorzaak zijn van granulomen en fistels (BENDER C.S.: cf. 
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Tijdschrift voor Tandheelk. 69 : 291, 1962). De verklaring van „verborgen" pul-
pitiden door deze infectiewegen als oorzaak aan te nemen, lijkt HARNDT op 
grond van eigen onderzoekingen geloofwaardiger dan het postulaat van de he-
matogene infectie. Het komt hem voor dat men in zulke gevallen door zorgvul-
dig onderzoek deze etiologie ook wel aan het licht kan brengen. 

Hypothetische beschouwingen 

Hoezeer pulpa infectie via de bloedbaan theoretisch ook mogelijk lijkt, de uit-
komsten van de door HARNDT verrichte experimenten zijn ermee in tegen-
spraak. De verrassende bevinding dat ondanks een wijd foramen apicale bij 
proefdieren experimenteel geen hematogene infectie te bewerkstelligen was, doet 

de vraag rijzen waarom de pulpa, die voor externe aantasting zo vatbaar is, niet 
reageert op een massale infectie via de bloedbaan. Een concreet antwoord op 
deze vraag is bij de huidige kennis van zaken door gebrek aan bewijsmateriaal 
nog niet te geven; hoogstens kan men daaromtrent theoretische bespiegelingen 
ontwikkelen. Dit doet HARNDT dan ook. Hij merkt op dat bij osteomyelitis de 
regeneratie van het bot na sequestervorming uitgaat van het periost. Zo wordt 
ook de bevestiging van een element in zijn alveolus na replantatie bevorderd 
door periost en periodontium, zelfs wanneer de replantatie niet aseptisch is ge-
schied. Beide weefsels zijn dus niet alleen in staat een infectie te overleven, maar 
zij kunnen zich tot op zekere hoogte ook immuun tonen tegen pathogene kie-
men. Een zodanige weerstandkracht tegen bepaalde micro-organismen zou 
volgens moderne inzichten berusten op het niet voorhanden zijn van bepaalde 
substanties, zg. „receptoren", waardoor de met infectie verbonden chemische 
reacties uitblijven. 

Verder is de afweer tegen ontstekingen gebonden aan het ontstaan van anti-
lichamen, zg. gamma-globulinen, waarvoor de plasmacellen verantwoordelijk 
zouden zijn. Deze cellen worden aangetroffen in de milt, de lymfklieren, het 
beenmerg en in het bijzonder ook in het perivasculaire weefsel en het periost. 
Bij pathologische veranderingen, bv. chronische periostitis, is het aantal plas-
macellen verhoogd en dan zijn zij ook gemakkelijk aan te tonen. 

Tussen wortelcement en alveolewand bevinden zich dus twee cellagen, perio-
dontium en periost, die in anatomisch, histologisch en functioneel opzicht ver-
want zijn en die door hun rijkdom aan plasmacellen in dienst staan van het af-
weermechanisme tegen infecties. Van wezenlijk belang daarbij is dat deze plas-
macellen ook in dit mechanisme zijn betrokken, wanneer de infectiehaard zich 
op grote afstand bevindt. In geval van appendicitis bv. nemen in het gehele or-
ganisme de plasmacellen deel aan de productie van antilichamen, dus ook die in 
periost en periodontium. 

Hiervan uitgaande komt HARNDT tot de volgende, enigszins mechanisch aan-
doende verklaring: de vaten die naar de pulpa leiden moeten allereerst de grens, 
gevormd door periost en periodontium, passeren. Daaruit neemt het bloed de 
in deze omgeving rijkelijk voorhanden antilichamen op, zodat de concentratie 
daarvan in de pulpa hoog wordt. Het wezenlijke deel van de afweerstrijd tegen 
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in het bloed circulerende kiemen wordt dus door de pulpa zelf gevoerd. Deze 
versterking met afweerstoffen komt zelfs al tot stand voordat de micro-organi-
men in het bloed worden aangetroffen, omdat bij voorbaat het gehele mesen-
chymale afweerapparaat geactiveerd is. Mochten niettemin kiemen de pulpa 
binnendringen dan worden ze onverwijld vernietigd. 

Ter staving van deze hypothese voert de auteur de reacties van het peri-apicale 
weefsel bij pulpaversterf aan. De vorming van granulatieweefsel met zijn rijk-
dom aan plasmacellen, het zg. granuloom, toont dat in het parodontium bij-
zondere afweermechanismen aan het werk zijn. Waren deze er niet, dan zou het 
altijd tot abcesvorming of zelfs tot uitgebreide osteomylitis komen. De vaststel-
ling van het bestaan van steriele granulomen is daarvoor ook een bewijs. 

Verder kan men denken aan de zg. retrograde pulpitis bij parodontale aan-
doeningen. Deze vorm van pulpa-ontsteking treedt alleen op wanneer het paro-
dontium in een bepaald gebied tot aan het foramen apicale zozeer beschadigd 
is, dat ook het effect van de afweerfunctie teniet wordt gedaan. 

Tegen deze hypothese is echter het volgende aan te voeren: 
Het voornaamste deel van de periodontaal gevormde antilichamen wordt in 

het capillaire stroomgebied van het peri-apicale weefsel in de bloedbaan opge-
nomen en komt zo — zonder de pulpa te passeren — langs de venen in de grote 
circulatie terecht. Slechts een heel klein deel kan via anastomosen of anderszins 
de pulpa bereiken. Men mag dus niet de mogelijkheid voorbijzien dat — wan-
neer het pulpaweefsel van hematogene infectie vrij blijft — nog andere oorzaken 
daarvoor in het spel zijn. 

Als zodanig zou men aan het verschijnsel van de „orgaanspecifieke resisten-
tie" kunnen denken: op dezelfde wijze als bv. longen, nieren en milt in geval van 
tyfus of difterie niet zijn aangedaan, hoewel toch de betrokken verwekkers reeds 
vóór het uitbreken der ziekte in het bloed circuleren. Zo zijn er verschillende 
voorbeelden te noemen. 

Tegen deze opvatting zou weer kunnen pleiten dat het zeer wel mogelijk is de 
pulpa via een carieus defect met dezelfde micro-organismen te infecteren als in 
het hier beschreven onderzoek zijn toegepast. Maar men mag daarbij niet uit 
het oog verliezen — aldus HARNDT - dat daarbij van een fundamenteel andere 
wijze van infectie sprake is, die aan speciale wetten is onderworpen. Infectie via 
het carieuze defect is in wezen een contact-infectie waarbij de beschuttende 
epitheelbedekking verloren is gegaan. Op die wijze kunnen nl. met iedere patho-
gene kiem in ieder orgaan ziekelijke veranderingen worden opgewekt, naar ana-
logie van de reeds eerder genoemde retrograde pulpitis, waar van een soortgelij-
ke toestand kan worden gesproken. Het onderscheid met de hematogene infec-
tie is dat bij de laatste de micro-organismen in de bloedbaan circuleren, d.w.z. 
in een stelsel dat door zijn endotheel-bedekking reeds een zekere, zij het wellicht 
geringe bescherming verzekert, waardoor de orgaanspecifieke weerstand van de 
pulpa zich wellicht ten volle kan doen gelden. 

Doch dit zijn alles hypothesen, die slechts door voortgezet onderzoek met an-
dere methoden zouden kunnen worden bewezen. Het hier vermelde experiment 
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had alleen tot doel het bewijs te leveren dat de pulpa vrijblijft van infecties, die 
door in het bloed circulerende micro-organismen kunnen worden opgeroepen. 
Of zulks met de beschreven resultaten inderdaad geschied is, zij hier in het mid-
den gelaten. Het is bv. de vraag of een stellige uitspraak op grond van het niet 
zeer uitgebreide onderzoekmateriaal gewettigd is. Ook is het mogelijk dat de 
gevolgde werkwijzen hier of daar te kort schieten: referent acht zich niet be-
voegd over dit specialistische onderdeel een oordeel uit te spreken. 

Doch in elk geval heeft de auteur duidelijk in het licht gesteld dat men bij de 
overdenking van dit probleem zich niet te gauw tot de uitspraak mag laten ver-
leiden dat de pulpa-infectie „van binnen uit" komt. Wanneer de waarde van 
deze publikatie slechts zou zijn gelegen in de aansporing tot nauwgezet klinisch 
onderzoek en voorzichtigheid van oordeel — omdat er verschillende mogelijk-
heden zijn, die zich aan oppervlakkige macroscopische waarneming onttrekken 
— dan vindt zij daarin al haar rechtvaardiging. 

V. 

Literatuur: R. HARNDT. Dtsch. Z.Z. 16:1416, 1961. 
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