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EXCERPTA ODONTOLOGICA 

Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: 
A. C. Lamers, Rijksweg 217, Heumen (Gld.). 

Sectie I Basiswetenschappen 

731. Pulpal vasculature as demonstrated by a new method. 
D. E. Cutright, S. N. Bhaskar. Or, Surg. Med. Path. 27: 678, 1969. 

Verslag van een onderzoek naar de bouw van het vaatstelsel van in ont-
wikkeling zijnde gebitselementen, waarbij de auteurs gebruik maakten van 
een door hen eerder beschreven injectie-methode met behulp van Microfil. 
Dit is een silicoon-rubber, waarvan de partikels een doorsnede hebben van 
1 micron of minder, zodat ook de nauwste haarvaatjes er toegankelijk voor 
zijn. Deze eigenschap maakt volgens de schrijvers de waarde van de metho-
de groter dan die van elke andere tot nu toe beschrevene. Reeds bij een 
vroegere gelegenheid hadden zij haar toegepast om de bloedvoorziening van 
het periodontium bij apen te bestuderen (cf. Or. Surg. Med. Path. 24: 
422, 1967). 

Het onderzoek geschiedde aan 4 jonge resus-apen, die in de periode van 
tandwisseling verkeerden, zodat ook de ontwikkelingsstadia konden worden 
bestudeerd. De volgende resultaten worden o.a. vermeld: 

1. Ontwikkelingsfase 
Al vroeg in de ontwikkelingsfase van de tandkiem wordt in het gebied 
van het tandzakje een vaatplexus gevormd, die de tandkiem geheel omvat. 
Naarmate de ontwikkeling vordert neemt deze plexus, die het glazuur-
orgaan voorziet, in omvang en dichtheid toe: hieraan ontspringen de 
vaten van de tandpapil en in een later stadium die van de pulpa. Wan-
neer het glazuur eenmaal is voltooid, degenereert de plexus in het 
coronaire gedeelte; tegelijkertijd wordt het wortelwaarts gelegen deel in 
het periodontium opgenomen. Naarmate de wortelvorming voortschrijdt 
worden de vaten van het periodontium langer en buigen ten slotte met 
de apex mee, om via het foramen apicale het wortelkanaal binnen te 
gaan. In dit kanaal komen de venen centraal en de arteriën meer perifeer 
te liggen. 

2. Accessorische kanalen 
Aangezien de vaten van het periodontium van de zich ontwikkelende 
wortel de neiging vertonen zich om het diafragma binnenwaarts te bui-
gen, wordt een aantal ervan door de opdringende schede van Hertwig 
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ingesloten. Hierdoor ontstaan de accessorische kanalen, speciaal in het 
gebied van de apex. Bij meerwortelige elementen geschiedt deze inslui-
ting eveneens door de versmelting van de diafragma's der onderscheidene 
wortels: vandaar het veelvuldig voorkomen van accessorische kanalen in 
de omgeving van de bifurcatie. 
Door de vele anastomosen tussen de vaten van pulpa en periodontium 

kunnen ontstekingen in het ene gebied naar het andere worden voortgeleid, 
zelfs zonder de aanwezigheid van accessorische kanalen. 

Visser — Hilversum 

Sectie II Cariësonderzoek 

781. Caries activity tests. 
W. H. Bowen. Int. D. J. 19: 267, 1969. 

Wanneer men er in zou slagen een eenvoudige en betrouwbare test te vin-
den om de cariësactiviteit te registreren, zou dit perspectieven openen ten 
aanzien van preventieve maatregelen. Tot nu toe is dat echter niet gelukt. 
Weliswaar zijn in de loop der jaren verschillende methoden gepropageerd, 
maar steeds zijn deze na betrekkelijk korte tijd weer van het toneel ver-
dwenen: niet alleen waren zij dikwijls te gecompliceerd en dus moeilijk 
uitvoerbaar, maar bovendien kon men er niet op vertrouwen. 

Meestal ging men van de premisse uit dat de bacterieflora in het speeksel 
een nauwkeurige weerspiegeling gaf van de processen die zich tijdens het 
ontstaan van cariës aan het tandoppervlak afspeelden. Men vergat daarbij 
o.a. echter dat de bacterieflora in het speeksel niet dezelfde is als die in 
de plaque. 

De door Hadley c.s. in 1933 geïntroduceerde lactobacillus-test berust op 
de veronderstelling dat lactobacillen de primaire verwekkers van cariës wa-
ren. Door later onderzoek is evenwel gebleken dat bepaalde zuurvormende 
streptococcen in dit opzicht van veel meer betekenis zijn. Een persoon met 
veel lactobacillen in het speeksel zal wellicht weinig cariës krijgen; ook het 
omgekeerde doet zich voor. 

Op de uitkomsten van de eenvoudiger uit te voeren Snyder-test — een 
colorimetrische methode, die niet specifiek is voor bepaalde micro-organis-
men maar berust op de registratie van de zuurvorming (cf. Sectie II, no. 142 
en 144, 1951) — kan al evenmin worden vertrouwd. 

De laatste jaren zijn veel vorderingen gemaakt in het onderzoek met 
streptococcen die extracellulair polysachariden vormen. De Stoppelaar 
(1968) heeft bv. een positieve correlatie geconstateerd tussen de aantallen 
van deze micro-organismen in de plaque en het ontstaan van carieuze 
aantastingen. Hierin kunnen mogelijkheden schuilen voor de ontwikkeling 
van een accurate en betrouwbare cariëstest. De auteur denkt in verband 
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hiermee aan de methode van immuno-fluorescentie, die ook in de genees-
kunde wordt toegepast. 

Visser — Hilversum 

782. A vaccine against dental caries. 
W. H. Bowen. Brit. D. J. 126: 159, 1969. 

Lange jaren heeft men in het onzekere verkeerd over de aard van de zuur-
vormende micro-organismen die voor het ontstaan van cariës speciaal 
verantwoordelijk moeten worden gesteld. De laatste tijd zijn er in dit op-
zicht echter belangrijke vorderingen in het onderzoek gemaakt: daarbij is 
in het bijzonder de aandacht gevallen op streptococcen die 'extra-cellulair 
dextraan vormen (cf. Sectie II, nos. 765, 766, juli 1968). Door de ontdek-
king van specifieke verwekkers lijkt tot op zekere hoogte vaccinatie tot de 
profylactische mogelijkheden te behoren. 

Naar aanleiding hiervan verrichtte de auteur een voorlopig onderzoek 
aan 6 apen van 17 resp. 11 maanden, die alle reeds een volledig melkgebit 
bezaten. Bij deze dieren werden de genoemde streptococcen in de mond 
gebracht; door middel van speciale technieken kon worden bevestigd, dat 
zij tot vaste bewoners van het mondmilieu waren geworden. De dieren 
kregen voorts een suikerrijk dieet, zodat de omstandigheden voor het ont-
staan van cariës gunstig mochten worden geacht. 

Drie van de apen werden vervolgens met dezelfde streptococcen ge-
vaccineerd: de hierdoor opgewekte antistoffen zouden de mond langs ver-
schillende wegen kunnen bereiken. Het bleek dat deze dieren aanzienlijk 
minder cariës kregen dan de niet-gevaccineerde controledieren. Na ruim 
een jaar was de verhouding: 6 caviteiten en 4 beginnende aantastingen 
tegen 38 caviteiten en 13 beginnende defecten. Bovendien nam de auteur 
waar dat de aantastingen bij de gevaccineerde apen meer het karakter 
droegen van tot stilstand gekomen cariës, dus minder verweekt tandbeen en 
minder ondermijning van het glazuur. 

Hoewel het aantal onderzochte dieren gering is lijken deze resultaten 
bemoedigend. 

Visser — Hilversum 

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1086. Clinical investigation of dual alloy restorations in teeth with deep 
subgingival caries. 
E. L. Liatukas. J. Prosth. D. 22: 242, 1969. 

Om het restaureren van elementen met zeer diepe approximale caviteiten 
te vergemakkelijken is door de schrijfster een methode aangegeven, waar- 
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bij het diepste gedeelte van de caviteit van een amalgaamvulling wordt 

voorzien, waarna het overige gedeelte als inlaypreparatie wordt voltooid 
(zie Sectie III, no. 1039, okt. 1968). Door op deze wijze de cervicale bodem 
te verhogen tot even boven de gingiva wordt het afdruknemen en het af-
werken van de inlay eenvoudiger en kan in sommige gevallen het verbreden 

van de approximale caviteit — om ondersnijdingen te elimineren — worden 

vermeden. 
De vraag rijst daarbij, of het aanbrengen van twee verschillende vul-

materialen in één element aanleiding kan geven tot klachten tengevolge 
van galvanische stroom, metaalsmaak e.d. Klinische observatie van 46 op 

deze wijze gerestaureerde elementen toonde aan dat soms dergelijke klach-

ten in geringe mate optraden, maar dat deze vanzelf na enkele weken 
verdwenen. De zuurgraad van het speeksel bleef constant en irritatie van 
de gingiva werd niet waargenomen. Een donkere aanslag op het goud, die 
in enkele gevallen ontstaan was, kon gemakkelijk met polijstpasta worden 
verwijderd. 

Lamers — Heumen 

1087. Improved coronal retention with minimal pulp damage: a summation 
of principles. 
P. R. Dow. J. Can. D. Ass. 35: 213, 1969. 

In dit door belangrijke literatuur-verwijzingen ondersteunde betoog wordt 
de aandacht gevestigd op het belang, irritatie en beschadiging van de pulpa 
te voorkomen bij caviteitpreparatie in vitale elementen. Een laag gezond 
dentine en zelfs — tengevolge van een langzaam voortschrijdend cariës-
proces ontstaan — reactief dentine bieden minder bescherming van de pulpa 
dan vroeger werd aangenomen. Niet alleen boren of beslijpen — zelfs met 
koeling — maar ook chemische middelen (alcohol, thymol, fosfaatcement, 

kunsthars-monomeer) kunnen irritatie van de pulpa tot gevolg hebben en 
vooral een combinatie van deze schadelijke invloeden kan door het cumule-
rend effect fataal voor de pulpa zijn. Naarmate een groter oppervlak van 
gezond dentine wordt blootgelegd neemt het gevaar voor beschadiging van 
de pulpa toe, en omdat soms voor retentie van de vulling meer gezond 
dentine moet worden verwijderd dan nodig is in verband met de carieuze 
aandoening, wordt gewezen op de mogelijkheid van retentie door middel 
van parapulpaire stiften. 

Als meest te prefereren materiaal voor de tijdelijke afsluiting wordt zink-
oxyde-eugenolcement genoemd: „the kindest treatment that a previously 
abused pulp can receive". 

Lamers — Heumen 
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1088. Human pulp reactions to a glucocorticosteroid-antibiotic compound. 
B. C. W. Barker, E. H. Ehrmann. Austr. D. J. 14: 104, 1969. 

Bij de nog steeds bestaande controverse betreffende het gebruik van corti-
costeroiede-antibiotica preparaten ter genezing van pulpitiden, is een van 
de meest omstreden vraagstukken het al of niet ontstaan van reactief den-
tine (cf. Sectie III, nos. 971 t/m 974, febr. 1967). In dit artikel worden 
de resultaten vermeld van de behandeling met Ledermix-cement van twee 
elementen die klinische symptomen vertoonden van hyperemie, maar waar-
van de pulpa niet was geëxponeerd. Ter vergelijking werd bij 12 elementen 
met weinig cariës en zonder klinische klachten de pulpa geëxponeerd en 
vervolgens overkapt met Ledermix-cement. Een molaar met pulpitisklach-
ten werd behandeld door de pulpa, na excaveren en exponeren, te over-
kappen met Ledermix-pasta. 

Dit laatste element werd na 1 maand geëxtraheerd en histologisch onder-
zocht; de overige elementen eerst na perioden van 3 maanden tot 2 jaar. 

Uit dit onderzoek bleek dat, hoewel bij de hyperemische en ontstoken 
pulpae de pijnklachten verdwenen, toch chronische ontstekingsverschijnse-
len in de pulpa bleven bestaan. De resultaten waren in zoverre gunstig, dat 
in geen enkel geval binnen de observatieperiode necrotisch verval van de 
pulpa optrad; anderzijds werd geconstateerd dat volledige afsluiting van de 
expositie door reactief dentine niet had plaatsgevonden. Zelfs bij de gezonde, 
geëxponeerde pulpae werd nergens een volledig gevormde dentine-barrière 
gevonden ofschoon op verschillende plaatsen reactief dentine tegen de wand 
van de pulpakamer was afgezet. 

Geconcludeerd wordt dat bij een in geringe mate ontstoken pulpa de 
kans op genezing bestaat maar dat — ook al in verband met de moeilijkheid 
van de pulpadiagnostiek — hierover niets met zekerheid voorspeld kan 
worden. De mogelijkheid wordt geopperd, deze behandeling toe te passen 
bij elementen met niet volgroeide wortels. Wanneer namelijk in die gevallen 
een vitale amputatie wordt uitgevoerd treedt dikwijls interne resorptie of 
calcificatie van de wortelpulpa op. Bij behandeling met corticosteroiede-
antibiotica preparaten zou dit kunnen worden voorkomen, de wortelpulpa 
zou vitaal blijven zodat de apex zou worden afgevormd, waarna gemakkelijk 
een wortelkanaalbehandeling kan worden uitgevoerd. 

Lamers — Heumen 

Sectie IV Prothetische tandheelkunde 

822. Heutiger Stand der Teilprothetik auf Grund der aktuellen wissen-
schaftlichen Literatur. 
Th. Brunner. Schweiz. M. Z. 79: 815, 1969. 

Hoewel de auteur zich door de keuze van zijn titel voorwaar geen lichte 
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taak op de hals heeft gehaald is hij er toch in geslaagd een, zij het mis-
schien wat eenzijdig, maar toch wel uitvoerig en representatief, overzicht 
te geven van de heersende opvattingen met betrekking tot doel en functie 
van de partiële prothese. 

Na een inleiding over doel van en eisen gesteld aan de gedeeltelijke ver-

vanging (in uitgebreide zin van het woord) worden bij de systematische 
behandeling der literatuur voor een groot deel Gerber's 5 punten van eisen, 
waaraan de partiële prothese moet voldoen, gevolgd. 

Na de bespreking van een aantal opvattingen over occlusie en articulatie 

wordt ingegaan op de invloed die de partiële prothese uitoefent op de om-
gevende weefsels. Tevens wordt daarbij het vraagstuk of de prothese 
's nachts al dan niet gedragen dient te worden, van verschillende zijden 
belicht. Voor het eerste pleiten een noodzakelijke gelijkmatige verdeling der 
kauwkrachten (parafuncties), gewenning en psychologische gronden; voor 
het uitleggen pleiten de fysiologie van het slijmvlies en gevaren voor aspira-
tie en inslikken. 

Vervolgens wordt, na een — relatief te kort — gedeelte over planning en 

constructie, een goed literatuuroverzicht gegeven van de bevindingen na 
langdurige functie. Systematische na-controles werden op verschillende 
plaatsen verricht, zoals Zürich, Umeá en Bern. 

Met betrekking tot de verhoogde beweegbaarheid der ankerelementen spre-
ken de onderzoekingen elkaar merkwaardigerwijze sterk tegen. Reeds de 
eenvoudige, gedeeltelijk parodontaal afgesteunde vrij-eindigende partiële 
prothese toont (natuurlijk) veel betere resultaten dan de mucosaal gedragen 
vervanging. Daarentegen blijkt spalken door middel van gegoten frame-
gedeelten geen resultaten op te leveren (Rateitschak, Rotzler, Hofmann). 

Naast het ontwerp blijkt echter ook de mate van mondhygiëne een grote 
rol te spelen bij het succes van de toepassing der partiële prothese, na ver-
scheidene jaren te zijn gedragen. 

Tenslotte passeert een aantal, de lezer mogelijk reeds bekende opvattin-
gen over indicatie, de revue. Tegenover het nog slechts 10 jaar geleden door 
Reichenbach uitgesproken standpunt dat elk verloren gegaan gebitselement 
direct vervangen dient te worden, stelt de auteur de meningen van vele 
anderen, die gematigder opvattingen vertegenwoordigen en slechts in uiterste 
noodzaak vervangen. Factoren als kauwfunctie, fonetiek, fysiognomie en 
articulatie (met inbegrip van het vermijden van uitgroeien van antagonisten 
= elongatie) worden daarbij in hun indicatie betrokken. 

Hoewel door de aard van het artikel geen nieuwe gezichtspunten naar voren 
worden gebracht ligt de grote verdienste in het overzicht, waardoor de be-
langstellende op moeiteloze wijze een uitgebreide literatuur voorgeschoteld 

krijgt. Hij zij echter op zijn hoede! De kritische lezer zal opmerken dat, 
afgezien van de wat regionaal eenzijdige literatuurbespreking, de auteur 
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meningen naast elkaar stelt en niet tegenover elkaar. Daardoor wordt bijna 
nergens een conclusie getrokken op grond van de heersende opvattingen. 

Dit is op zichzelf niet erg, ware het niet dat de soms willekeurige litera-
tuurvermeldingen de indruk kunnen wekken dat ze het laatste woord op 
het betreffende terrein representeren. Wanneer bijvoorbeeld de theoretisch 
mogelijke „occlusie-trap" tijdens de functie, bij belasting van een vrij-
eindigende partiële prothese met een resiliëntie-gewricht, de voorkeur voor 
het scharnier suggereert, ontstaat een voor de argeloze lezer gevaarlijke 
situatie. En als Gerber's scharnier verkozen wordt boven andere omdat de 
transversale speling daarbij op te heffen zou zijn, kunnen evenzeer beden-
kingen ingebracht worden omdat bekend is, dat de daartoe aangebrachte 
schroef zich op een geheel andere plaats bevindt dan daar waar de speling 
het sterkst optreedt. Wanneer tenslotte de auteur, zonder enig materiaal 
daartoe aan te dragen, als zijn mening geeft dat ook de toepassing van de 
„eenvoudige" partiële prothese (wat verstaat hij daaronder?) nog in vele 
gevallen rechtvaardiging vindt, wordt duidelijk gedemonstreerd dat van een 
nauwkeurige waardering van de literatuurgegevens weinig sprake is. 

Korenhof — Utrecht 

823. The prevalence of fractured dentures. 
A. S. Hardgreaves. Brit. D. J. 126: 451, 1969. 

Uit een onderzoek aan het Tandheelkundig Instituut te Dundee naar het 
vóórkomen van prothesebreuk — in totaal 91 gevallen — is gebleken dat 
volledige bovenprotheses binnen een termijn van 2 tot 3 jaar het meest aan 
breuk (in de mediaanlijn) onderhevig waren. Dit geschiedde in de meeste 
gevallen tijdens het eten. Bij onderprotheses was de oorzaak doorgaans het 
laten vallen ervan. Meer dan de helft van de gebroken bovenprotheses 
hadden natuurlijke antagonisten. 

Bij de partiële protheses waren de zadels het meest aan breuk blootge-
steld. Een anker brak meestal af binnen twee jaar na plaatsing. De drager 
meldde zich alleen wanneer de retentie eronder leed. In geheel Engeland 
bleek het aantal reparaties gelijk aan dat van de geplaatste nieuwe protheses. 

Aan chroom-kobalt frame-protheses deden breuken van ankers zich als 
regel voor binnen 5 weken na plaatsing en waren toe te schrijven aan 
materiaalfouten. Van alle protheses brak 10% in het vierde jaar na plaat-
sing. 

Buisman — Utrecht 
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Sectie V Orthodontie 

483. Effect of extraction of premolars on eruption of mandibular third 

molars. 
B. H. Faubian. J. Am. D. Ass. 76: 316, 1968. 

Om het effect na te gaan van extractie van premolaren op het doorbreken 
van de derde molaren in de onderkaak onderzocht de schrijver een groep 

patiënten, waarbij extracties van vier eerste premolaren waren verricht in ver-

band met ruimtegebrek. Als controle diende een groep kinderen, die om 

dezelfde reden orthodontische behandeling hadden ondergaan, echter zon-

der extracties. Geen mededeling wordt gedaan over de wijze waarop de 

patiënten zijn behandeld, noch over de grootte van het oorspronkelijke 

ruimtegebrek. 
Laterale kaakopnamen werden gemaakt bij het begin van de behande- 

ling en geruime tijd na afloop van de retentieperiode; tracings van de 
röntgenfoto's werden gesuperponeerd op de eerste ondermolaar met de 

onderranden van de mandibulae evenwijdig. 
Geconstateerd werd dat bijna vier maal zoveel derde molaren in goede 

positie kwamen te staan bij de groep waar de vier eerste premolaren waren 
geëxtraheerd als bij de groep waar geen extracties hadden plaatsgevonden. 
Extractie van eerste premolaren, in gevallen met ruimtegebrek, doet een 
deel van de ruimte aan de derde molaren ten goede komen. 

Weststrate — Utrecht 

Sectie VI Pathologie 

680. Primary herpes infection of right second finger. Report of a case. 
M. L. Snyder, D. H. Church, N. H. Rickles. Or. Surg. Med. Path. 

27: 598, 1969. 

Hoewel mag worden aangenomen dat velen al in de jeugdjaren een primaire 

herpes simplex als gevolg van infectie met het desbetreffende virus hebben 

doorgemaakt en derhalve een zekere mate van immuniteit hebben verwor-
ven, wordt primaire herpes van de huid der vingers, door contact met 
speeksel of met vocht uit de blaasjes van herpes-patiënten, steeds meer 
waargenomen, o.a. bij verpleegsters. Het is evenwel mogelijk dat veel van 
deze huidaandoeningen niet als zodanig worden herkend en dat zij dus 
worden behandeld als gold het een infectie met stafylococcen. De naar 
aanleiding daarvan toegepaste antibiotica hebben dan uit de aard der zaak 
geen effect. Vermeld zij dat in de literatuurlijst van dit artikel wordt ver-

wezen naar een recente publikatie van de Nederlandse dermatoloog Kanaar, 

waarin een drietal zekere gevallen van herpes-infectie aan de vingers van 
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verpleegsters is beschreven (cf. Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 110: 1412. 1966). 
In de tandheelkundige literatuur is over deze virusinfecties evenwel heel 
weinig gepubliceerd. Pas in 1959 vermeldden Pascher c.s. een geval dat 
de vinger van een student in de tandheelkunde betrof. In 1965 beschreven 
Bart c.s. een soortgelijke infectie bij een tandarts-practicus. Waar juist 

degenen die bij de tandheelkundige behandeling van patiënten zijn betrok-
ken — dus ook hulppersoneel — aan deze vorm van infectie blootstaan, 
achtten de auteurs het terecht nuttig er nogmaals de aandacht op te vesti-
gen, dit naar aanleiding van een geval van een tandheelkundig student, die 

aan de rechter wijsvinger een primaire infectie opliep, toen hij bij een tien-

jarig meisje met herpes labialis een kroonpreparatie uitvoerde. 
De infectie veroorzaakte aanvankelijk koorts en een gevoel van algemeen 

ziek zijn. De plaatselijke verschijnselen bestonden eerst in roodheid en zwel-
ling van het weefsel rondom de nagel; enkele dagen later werden de ken-
merkende gele blaasjes gevormd. Dit ging gepaard met lymfadenitis. 

Therapie met antibiotica (polycilline) tegen de vermeende stafylococcen-
infectie had geen effect. Nadat de dermatoloog de diagnose had gesteld 
(door virologisch onderzoek bevestigd) werd vibramycine toegepast, hoewel 

hierdoor ten hoogste secundaire infectie kon worden voorkómen. Pas na 
drie weken was de infectie geheel genezen. 

Uit dit geval blijkt dat het raadzaam is bij de behandeling van patiënten 

met herpes labialis voorzichtig te zijn, door de behandeling zo mogelijk 

uit te stellen of anders gummi handschoenen te gebruiken. 

Visser — Hilversum 

681. Comparative cytologic studies in patients with recurrent aphthae 
and leukoplakia. 
.1. Bánóczy, K. Sallay. J. D. Res. 48: 271, 1969. 

In vroegere klinische onderzoekingen hadden de auteurs geconstateerd dat 
bij patiënten met recidiverende aften hyperkeratose niet voorkwam en om-
gekeerd dat bij patiënten met leukoplakieën zich geen aften ontwikkelen. 

Dit antagonisme bleek ook te zijn gecorreleerd met rookgewoonten: van 
de onderzochte patiënten met leukoplakieën waren 74% sterke rokers, 
terwijl van de patiënten met recidiverende aften 94% niet rookte. Dit is 
niet verwonderlijk omdat roken de verhoorning van het mondslijmvlies 
blijkt te bevorderen. Daarentegen zijn er aanwijzingen dat bij patiënten 

met recidiverende aften juist een verminderde keratinisatie bestaat. 
Naar aanleiding van het vorenstaande verrichtten de schrijvers een cyto-

logisch onderzoek aan 138 afstrijkpreparaten van 46 gezonde patiënten, 
72 patiënten met aften en 20 met leukoplakieën. Bij beide laatstgenoemde 

groepen werd het materiaal steeds ontnomen aan intacte partijen van de 
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mucosa. Een minimum aan verhoornde cellen werd gevonden bij de pa-
tiënten met aften en een maximum bij die met leukoplakieën. 

Visser — Hilversum 

682. Absence of maxillary canines. A case report. 
G. H. Lees. Brit. D. J. 126: 364, 1969. 

De auteur rapporteert het geval van een 9-jarig meisje met agenesie van beide 
bovenhoektanden, terwijl alle andere elementen wel waren aangelegd. Ten 
einde heterotopie uit te sluiten werd de diagnose bevestigd door middel van 
schedelfoto's. 

Het betreft hier een zeldzame afwijking: de auteur verwijst naar pu-
blikaties van Dolder (1937) en Rose (1966), die beiden vonden dat agenesie 
van cuspidaten 1,8% van het totaal der niet-aangelegde elementen uitmaakt. 
Uit een literatuuroverzicht van Hallett en Weyman (1954) blijkt eveneens 
dat agenesie van beide bovenhoektanden heel zelden voorkomt, zeker wan-
neer de andere elementen normaal aanwezig zijn. 

Vermeld wordt nog dat in dit geval de laterale bovensnijtanden vorm-
reductie toonden. Er bestonden echter geen aanwijzingen van ectodermale 
ontwikkelingsstoornissen, die veelal aanleiding geven tot partiële zo niet 
totale anodontie. Ook kwam de afwijking — voor zover kon worden nage-
gaan — bij geen van de familieleden van het meisje voor. 

Visser — Hilversum 

Sectie VIII Parodontologie 

516. Two year comparison of hand and electric toothbrushes. 
A. J. W. McKendrick, L. M. H. Barbenel, W. D. McHugh. J. D. 
Res. 47: 987, 1968. 

Onderzoekingen over korte periodes tonen aan dat de elektrische tanden-
borstels voordelen hebben boven de gebruikelijke borstels. Teneinde de 
invloed van „het nieuwtje" uit te sluiten werd een onderzoek verricht over 
een tijdsverloop van twee jaar. Een even grote controlegroep met de ge-
bruikelijke borstel werd in het onderzoek ingesloten. 

Gingivitis, parodontitis en mondhygiëne werden beoordeeld volgens de 
methoden van Russell, Greene en Vermillion. 

Ofschoon de proefpersonen, die traditionele tandenborstels gebruikten, 
lagere indexen hadden, was het verschil niet significant. De conclusie is dat 
de elektrische tandenborstel geen voordelen heeft boven de gebruikelijke 
borstel. 

Coppes — Amsterdam 
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517. Changes in the periodontium of teeth without antagonists. 
M. K. Basu. J. D. Res. 47: 985, 1968. 

Bij een klinisch onderzoek van 50 mannen en 50 vrouwen werd de ernst 
van de parodontale afwijkingen — onderzocht volgens Russell (J. D. Res. 35: 

350, 1956) — en het verlies van alveolair bot — volgens Schei (J. Periodont. 

30: 7, 1959) — bij elementen zonder antagonisten vergeleken met contra-
laterale elementen. Er waren geen significante verschillen. 

Bij ratten werden elementen geëxtraheerd en het parodontium van de 
antagonisten histologisch onderzocht. Deze elementen groeiden uit te zamen 
met het bijbehorende bot en de weke delen. 

Coppes — Amsterdam 

518. A chairside method of diabetes screening with gingival blood. 
G. M. Stein, A. A. Nebbia. Or, Surg. Med. Path. 27: 607, 1969. 

De United States Public Health Service schat dat de Verenigde Staten 
thans 3,2 miljoen diabetespatiënten tellen. Aangenomen wordt dat dit aantal 
in 1970 tot 4 miljoen zal zijn gestegen, tenzij intussen nieuwe therapeuti-
sche of preventieve middelen effectief kunnen worden gemaakt. Men ver-
moedt dat tegenover elke 55 patiënten, bij wie de diagnose is gesteld, er 45 
staan bij wie dat niet het geval is: laatstgenoemde groep betreft in het 
algemeen patiënten, die zich van de ziekte in het geheel niet bewust zijn en 
die er dus hun dieet ook niet op hebben ingericht. Al met al wordt door de 
Public Health Service geschat dat 1% van de Amerikaanse bevolking niet-
herkende diabetes heeft. 

In de tijdige diagnose kan de tandarts eveneens een aandeel hebben, en in 
het bijzonder de parodontoloog, die uit de aard der zaak meer kans heeft 
zulke patiënten onder behandeling te krijgen. 

Tegenwoordig staan middelen ter beschikking om subklinische interne 
aandoeningen met betrekkelijk eenvoudige middelen te ontdekken. Voor 
diabetes is dit mogelijk door gebruik te maken van een colorimetrische 
methode, door middel van cellulosestroken, die zijn geïmpregneerd met glu-
cose oxydase. Door contact met een druppel bloed, verkregen uit punctie van 
de gingiva, ontstaat een zekere verkleuring, die een aanwijzing geeft omtrent 
afwijkingen in het bloedsuikergehalte. 

De auteurs verrichtten deze test bij 249 patiënten met parodontale aan-
doeningen: hieruit kwam bij 19 patiënten de verdenking van een te hoog 
bloedsuikergehalte naar voren. Bij nader onderzoek bleken 6 patiënten 
diabetes te hebben zonder dat zij dit wisten. De gangbare methoden voor de 
bepaling van het bloedsuikergehalte worden door de beschreven „screening 
test" zeker niet overbodig; niettemin kan zij een waardevol aanvullend 
hulpmiddel betekenen. 

Visser — Hilversum 
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Sectie XI Sociale tandheelkunde 

95. 	Patterns of tooth loss in British populations. Studies on National 
Health Service patients. 
M. H. Hobdell, A. Sheiham, G. L. Slack. Brit. D. J. 126: 349, 1969. 

Factoren, zoals het gemiddelde aantal per persoon verloren gegane elemen-
ten en het percentage van de bevolking dat op een bepaalde leeftijd tande-
loos is, kunnen aanwijzingen geven omtrent de waarde van een bestaand 
stelsel van sociaal-tandheelkundige voorzieningen. Met het oog hierop ver-
richtten de auteurs in Engeland en Wales (10 districten) een desbetreffend 
onderzoek aan bijna 15.000 personen van 15 jaar en ouder, wier gebitten 
in het kader van de National Health Service waren verzorgd. Voor ieder 
der onderzochte personen werden, met uitzondering van de derde molaren, 
de verloren gegane elementen geregistreerd. 

De auteurs vestigen speciaal de aandacht op de uiteenlopende getallen, 
die voor de onderscheidene leeftijdsgroepen in verschillende districten wer-
den aangetroffen. Deze discrepantie kan diverse factoren weerspiegelen, 
zoals verschillen in aard en frequentie van gebitsziekten in de onderschei-
dene gebieden, de aard van de verzorging, de mentale instelling van de 
patiënten, de opvattingen der practici ten aanzien van de gebitszorg, e.d. 
Dit alles zou in voortgezette studies op langere termijn nader dienen te 
worden onderzocht. 

Visser — Hilversum 
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