
Immuniteit tegen tandcariës 

dezelfde mate is blootgesteld aan de aanval. Factoren als 
voeding en mondhygiëne zijn in hoge mate individueel en 
dus is de graad van blootstelling aan cariës van individu 
tot individu zeer verschillend. Met enig recht mag men 
aannemen dat een grote groep of een gemeenschap wel 
onderhevig is aan een zekere, gemiddelde aanvalskracht 
van cariës, maar dat gaat geenszins op voor de personen 
uit die groep, die heel veel of heel weinig cariës hebben. 
Nu en dan worden cariës-activiteitstests in het kader van 
zulke onderzoekingen verricht en de resultaten daarvan 
onthullen onveranderlijk een groot verschil in de cariës-
aanval in beide groepen. Deze bevindingen weerhouden de 
onderzoekers er niet van, dit verschil te interpreteren als 
een gevolg van een gebrek resp. een teveel aan de een of 
andere geheimzinnige stof van ondergeschikte betekenis. 

Misvattingen van deze aard komen nooit in het dierexperi-
ment voor, omdat daarbij is gezorgd dat — met inacht-
neming van de normale biologische variatie — alle onder-
zochte dieren worden blootgesteld aan een gelijkwaardige 
cariës-aanval. Dit maakt echter de frequentie waarmee 
deze fout in het onderzoek aan mensen wordt ontmoet, 
nog opvallender, temeer waar het niet zelden dezelfde on-
derzoekers betreft. Het is opmerkelijk dat, waar tandartsen 
in het algemeen grif toegeven, dat de vele gevallen van 
teugelloze cariës die men tegenwoordig aantreft, het gevolg 

is van een cariogene voeding en een slechte mondreiniging, 
zij niettemin grote moeite hebben met het aanvaarden van 
de gedachte dat men vrij kan blijven van cariës door een 
voedingswijze waarbij weinig cariogene stoffen in de mond 
komen, alsmede door een goede „home care". Er bestaat 
bij velen nog altijd een onverklaarbare neiging om de af-
wezigheid van cariës aan allerlei factoren toe te schrijven, 
behalve aan die waarvan met zekerheid kan worden ge-
zegd dat zij met het ontstaan van de aandoening verband 
houden. 

De mensen tonen grote onderlinge verschillen wat be-
treft hun maatstaven inzake mondhygiëne, voeding en de 
frequentie waarmee zij voedsel tot zich nemen. Pas wan-
neer de persoonlijke combinatie van deze drie factoren 
geen goede verklaring kunnen geven van de cariës-status 
van een individu, heeft het zin, naar alternatieven te zoe-
ken. En alleen dan, wanneer cariës onweerlegbaar minder 
voorkomt dan uit de sterkte van de cariës-aanval mocht 
worden afgeleid, is het gewettigd van immuniteit te spre-
ken. 

V. 
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EXCERPTA ODONTOLOGICA 

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

Sectie II Cariësonderzoek 

805. Relationship of concentrations of eleven elements 
in public water supplies to caries prevalence in 
American schoolchildren. 
T. G. Ludwig, B. L. Adkins, F. L. Losee. Austr. 
D. J. 15: 126, 1970. 

Ofschoon aan het cariëswerende effect van fluoriden in 
drinkwater niet langer kan worden getwijfeld, is het toch 
opmerkelijk dat er in gefluorideerde gebieden aanzienlijke 
onderlinge verschillen bestaan in de cariësfrequentie. Zo 
is bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland de stad Hastings gefluo-
rideerd, met als gevolg dat ook daar percentsgewijs veel 
minder cariës voorkomt, maar omdat Nieuw-Zeeland zich 
altijd onderscheidde door een zeer hoge cariësfrequentie, 
is het tandbederf zelfs in Hastings nog een probleem. 

Trouwens ook in fluoride-arme gebieden bestaan in dit 
opzicht grote verschillen. De schrijvers noemen als voor-
beeld Grand Rapids en Maryland. In beide, oorspronkelijk 
fluoride-arme, steden werd het drinkwater gefluorideerd, 
te Grand Rapids in 1945 en in Maryland bijna 10 jaar 
later. In beide plaatsen was het resultaat gunstig, maar om- 

dat in Grand Rapids vanouds veel meer cariës voorkwam, 
hadden de kinderen van 5-10 jaar na 10 jaar fluoridering 
nog bijna evenveel cariës als de kinderen van gelijke leef-
tijd in Maryland, waar het water toen nog bijna geen fluo-
ride bevatte. De auteurs halen speciaal deze plaatsen aan, 
omdat in beide het onderzoek door dezelfde organisatie 
geleid werd, zodat verwacht mocht worden dat de diagnos-
tische criteria in beide steden gelijk was. Verder noemen 
zij als voorbeeld de plaats Manning in South Carolina (0,1 
mg/1 F) met 3,9 DMFT per kind, tegenover Franklin in 
New Hampshire (eveneens 0,1 mg/1 F) met 9,0 DMFT per 
kind, een verschil dus van 57 % ten gunste van Manning. 

Verschillen van deze aard zijn nog grotendeels onopge-
helderd, maar gezien de ervaringen met fluoride is het niet 
onredelijk te veronderstellen dat nog andere spore-elemen-
ten in drinkwater van invloed kunnen zijn op het voor-
kómen van cariës. Dit bracht de auteurs tot een vergelij-
kend gebitsonderzoek bij 12-14-jarige kinderen in 19 ste-
den in het oosten van de Verenigde Staten (o.a. in New 
Hampshire, Vermont, New York, Florida, Noord en Zuid 
Carolina) waar het drinkwater omstreeks 0,1 mg/1 fluo-
ride bevatte. Tevens werd in deze steden het drinkwater 
geanalyseerd: van 11 elementen kon het gehalte kwantita-
tief worden vastgesteld, o.a. van aluminium, koper, ijzer, 
lood en mangaan. In sommige gevallen bevatte het water 
ook sporen van beryllium, bismuth, chroom, cobalt, mo-
lybdeen, nikkel, zilver, tin en andere elementen. 

De auteurs vonden een statistisch significante correlatie 
tussen het vóórkomen van cariës en gehalte aan koper en 
lood van het drinkwater, in die zin, dat met het stijgen van 
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dit gehalte de cariës toenam. Verder waren er aanwijzin-
gen dat deze schadelijke invloed van beide elementen kon 
worden tegengegaan door hogere concentraties van stron-
tium, barium, boron en aluminium, doch dit betreft slechts 
voorlopige bevindingen. 

De resultaten worden besproken in verband met hetgeen 
bekend is over de metabolische waarde der genoemde ele-
menten. 

Visser — Hilversum 

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1150. Pulp protection requirements for two composite 
resin restorative materials. 
K. Langeland, L. I. Dogon, L. K. Langeland. Austr. 
D. J. 15: 349, 1970. 

De nieuwe kunsthars-vulmaterialen zijn in menig opzicht 
superieur aan de silicaatcementen. Wat betreft irriterende 
eigenschappen, die de pulpa zouden kunnen schaden, zijn 
zij echter nauwelijks beter — daarom is een onderlaag of 
een „liner" (caviteitvernis) nodig ter bescherming van de 
pulpa. In dit onderzoek werd de reactie van de pulpa on-
derzocht op twee kunsthars-vulmaterialen met vulstoffen 
(composieten), Addent en Dakor, die zonder onderlaag of 
vernis, met beide of met één van de twee, in caviteiten 
waren aangebracht van een groot aantal patiënten (in to-
taal 217 vullingen). Bovendien werd bij apen een aantal 
tanden op dezelfde wijze gevuld. Als vernis werd de 3M-
Addent liner gebruikt, als onderlaag Dycal of Hydrex. Na 
perioden van 3 uren tot 311 dagen werden de elementen 
geëxtraheerd en histologisch onderzocht. 

Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat, wanneer 
Addent of Dakor als vulling zonder onderlaag worden 
aangebracht, de kans dat er een ontstekingsreactie van de 
pulpa optreedt (die zich niet klinisch manifesteert), onge-
veer 37 % bedraagt, zelfs nog wanneer de afstand van de 
caviteitbodem tot de pulpa 2 mm bedraagt. De 3M-vernis 
alleen bleek niet voldoende om in alle gevallen — in het 
bijzonder bij diepe caviteiten — de pulpa voldoende te be-
schermen. Een onderlaag van Dycal of Hydrex voldeed 
veel beter, maar de beste pulpa-bescherming bleek een 
combinatie te zijn van onderlaag en vernis. Als verklaring 
hiervoor wordt aangenomen dat de vernis lekkage, ont-
staan door minder goede adhesie van de onderlaag aan 
dentine, kan voorkomen. 

Op de beperkingen van een dergelijk onderzoek wordt 
kort ingegaan: de resultaten worden behalve door de af-
stand van de caviteitbodem tot de pulpa, die in het histolo-
gisch preparaat vrij nauwkeurig kan worden bepaald, ook 
door de grootte van het blootgelegde dentine-oppervlak 
beïnvloed. Van doorslaggevend belang echter achten de 
schrijvers het verwijderen van alle carieus dentine. In en-
kele gevallen waar dit in een kleine hoeveelheid op de 
bodem van de caviteit was achtergebleven, werd een ern-
stige ontstekingsreactie van de pulpa gevonden: een gevolg 
van het cumulerend effect van pulpa-beschadiging door 
het cariësproces en het vulmateriaal. 

Lamers — Heumen  

1151. Histologische Untersuchungen über die Reaktion 
der Pulpa auf Palakav. 
G. Wilstermann. Z. Welt Rundschau 79: 432, 1970. 

Palakav is een vulmateriaal met adhesieve eigenschappen 
op polymetacrylaat-basis (zie Sectie IX nr. 822, juli 1970). 
Klinische ervaringen met dit cement werden al eerder ge-
publiceerd (Sectie III nr. 1115, 1116 en 1117, juli 1970) en 
in dit onderzoek werd de reactie van de pulpa op het ma-
teriaal nader onderzocht. 

In vijftien om orthodontische redenen voor extractie be-
stemde cariësvrije elementen werden occlusale of cervicale 
caviteiten geprepareerd en gevuld met Palakav, zonder on-
derlaag. Omdat bij een dergelijk onderzoek ook altijd 
pathologische veranderingen in de pulpa ontstaan door de 
caviteitpreparatie zelf, werden bij een tweede groep ele-
menten op dezelfde wijze — met airotor en waterkoeling — 
caviteiten van vergelijkbare grootte en diepte geprepa-
reerd, die echter met guttapercha werden afgesloten. De 
elementen werden na perioden van 3 tot 25 dagen geëxtra-
heerd en histologisch onderzocht. 

Door vergelijken van de resultaten kon worden nage-
gaan welke histologische veranderingen met waarschijn-
lijkheid aan het vulmateriaal moesten worden toegeschre-
ven. Daarbij bleek dat alleen in vier gevallen, waar bij de 
caviteitpreparatie de pulpa was geëxponeerd — en dus 
overkapt met Palakav — infiltraten en abcessen in het 
weefsel waren ontstaan. In alle andere gevallen, ook wan-
neer de afstand tussen caviteitbodem en pulpa zeer klein 
was (0,1-0,3 mm), bleek de schade niet ernstiger te zijn 
dan die, welke door de caviteitpreparatie zelf was ver-
oorzaakt. Bij geen van de onderzochte elementen was ech-
ter de pulpa — binnen de betrekkelijk korte observatie-
periode — geheel necrotisch geworden. Onderzoek op lan-
gere termijn zal moeten leren of de histologisch geconsta-
teerde veranderingen reversibel zijn of niet. 

Lamers — Heumen 

1152. Reaction of normal and inflamed dental pulp to 
Calxyl and zinc oxide and eugenol in rats. 
J. Sela, M. Ulmansky. Or. Surg. Med. Path. 30: 
425, 1970. 

In dit onderzoek werden bij molaren van ratten vitale am-
putaties verricht, waarbij een calciumhydroxyde-preparaat 
of een zinkoxyde-eugenolcement op de wortelpulpae werd 
aangebracht. Bij een aantal proefdieren werd de caviteit 
gedurende 48 uur open gelaten zodat in die gevallen de 
overkappingsmaterialen op ontstoken wortelpulpae werden 
geappliceerd. Na perioden van 2 tot 8 weken kon in his-
tologische preparaten de reactie van het pulpaweefsel wor-
den bestudeerd. 

Ofschoon in een enkel geval de niet ontstoken pulpae 
onder zinkoxyde-eugenolcement vitaal bleven en zelfs 
reactief dentine hadden gevormd, bleek meestal dat deze 
behandelingsmethode uiteindelijk necrose van het weefsel 
tot gevolg had; het aanbrengen van Calxyl daarentegen 
bleek in alle gevallen de pulpa in staat te stellen, een den- 
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tinebarrière te vormen. Indien de pulpa echter ontstoken 
was, kon geen van beide materialen het necrotisch verval 
van de gehele wortelpulpa verhinderen. 

Lamers — Heumen 

1153. Therapeutic pulpotomy in primary molars — clinical 
and histological follow-up. 
B. Magnusson. Odont. Revy 21: 415, 1970. 

De resultaten van meer dan honderd vitale amputaties in 
melkmolaren werden gedurende enkele jaren klinisch en 
röntgenologisch vervolgd; van een groot aantal konden 
ook histologische preparaten worden gemaakt. Ofschoon 
de pulpae waren geëxponeerd bij excaveren van grote ca-
viteiten hadden zich geen klinische symptomen van pul-
pitis voorgedaan. Na amputatie van de kroonpulpa was een 
calciumhydroxyde-preparaat op de wortelpulpa aange-
bracht. 

Slechts een vijfde deel van de gevallen vertoonde rönt-
genologisch geen pathologische afwijkingen; meestal werd 
binnen 6 maanden interne resorptie van de wortelkanaal-
wand waargenomen. De histologische preparaten vertoon-
den nog ongunstiger resultaten: in niet meer dan 12 % van 
de gevallen kon van genezing worden gesproken; meestal 
werden ontstekingsprocessen van meer of minder grote 
omvang gevonden. 

Uit de resultaten van het onderzoek wordt geconclu-
deerd dat röntgenologische controle geen betrouwbare in-
formatie verschaft over de resultaten van een vitale am-
putatie. Interne resorptie is altijd het gevolg van een chro-
nisch ontstekingsproces in het pulpaweefsel; geen interne 
resorptie betekent niet dat de pulpa vitaal en gezond is — 
bij uitgebreide ontstekingsprocessen of een necrotische 
pulpa treedt dit verschijnsel ook niet op. Volgens de schrij-
ver is de vorming van op de röntgenfoto zichtbaar reactief 
dentine zelfs geen aanwijzing dat de pulpa gezond is. In 
veel gevallen werden daarbij in de histologische preparaten 
toch ontstekingsverschijnselen geconstateerd. De vitale 
amputatie bij carieuze melkmolaren moet gezien worden 
als een tijdelijke maatregel wanneer het gewenst is, extrac-
tie enige tijd uit te stellen. 

Lamers — Heumen 

Sectie IV Prothetische tandheelkunde 

836. Evaluation of a delegated procedure: Posterior 
border of the maxillary denture. 
R. B. Potter. J. Am. D. Ass. 81: 134, 1970. 

Het op het model aantekenen van het verloop van de dis-
tale rand van de volledige bovenprothese wordt veelal 
overgelaten aan het laboratorium terwijl het volgens de 
auteur behoort tot de verantwoordelijkheid van de tand-
arts. Om dit aan te tonen werd bij 57 patiënten het door 
het laboratorium op het model getekende randverloop ver-
geleken met de bij de patiënt vastgestelde A-lijn en de in-
drukbaarheid van het slijmvlies op de grens van het niet-
meer-beweeglijke palatum molle. Op basis van deze ge-
gevens werd een basisplaat vervaardigd waarvan het dis- 

tale verloop werd vergeleken met de door het laboratorium 
op het model aangebrachte lijn. Bij 41 van de 57 modellen 
reikte deze te ver distaal (26) of was mesiaal daarvan ge-
trokken (15). In 7 van de 57 gevallen was de door het la-
boratorium getekende lijn aanvaardbaar. Afwijkingen ter 
hoogte van de mediaanlijn varieerden van 6 mm te ver tot 
4 mm te veel mesiaal; het gemiddelde voor de overextensie 
was 3,33 mm, voor de tweede groep de onderextensie 2,12 
mm. In het gebied tussen de mediaanlijn en de hamulus 
pterygoideus waren de geconstateerde afwijkingen gemid-
deld 2,7 mm. Hieruit blijkt dat het bepalen van het verloop 
van de distale rand en het raderen van het model ter plaat-
se niet op basis van een gemiddelde in het laboratorium 
doch door de tandarts dient te geschieden en zeker niet op 
de gis. 

Buisman — Utrecht 

837. Impression technique for maxillary fibrous ridge. 
R. M. Watson. Brit. D. J. 128: 552, 1970. 

De op z'n Hollands als „Schlotterkamm" aangeduide be-
weeglijke slijmvliesplooi in het bovenkaakfront levert bij 
het afdruknemen vaak moeilijkheden op. De weergave in 
het afdrukmateriaal is bijna altijd vervormd en welke lepel 
men ook uitkiest, ongewenste compressie is bijkans niet 
te vermijden. 

De schrijver heeft een goede oplossing gevonden: uit de 
individuele lepel van zelfpolymeriserende kunsthars wordt 
het gedeelte uitgespaard dat in omvang overeenkomt met 
die van de Schlotterkamm. Deze lepel wordt gemaakt op 
het voorlopige model en biedt alle mogelijkheid om de uit-
sparing de goede vorm te geven. Onder de lip moet na-
tuurlijk een rand overblijven. 

Met zinkoxyde-eugenolpasta wordt een afdruk genomen 
van de bovenkaak waarbij de slijmvliesplooi gelegenheid 
krijgt in de frontale opening door te zakken. Vervolgens 
wordt met weke gips de plooi en de lepelomgeving belegd 
zonder druk uit te oefenen. Na verharding wordt de lepel 
verwijderd en uitgegoten, waarbij natuurlijk het gips vol-
doende aan de lepel gefixeerd moet blijven, desnoods met 
versterking. 

Buisman — Utrecht 

838. Die Mastikationsabformung für totalen Unter-
kieferzahnersatz. 
Z. Camrda. Dtsch. Z. Z. 26: 65, 1971. 

Wanneer de onderkaakwallen sterk geslonken zijn, ken-
merkt het bedekkende slijmvlies zich door beweeglijkheid 
en ongelijke dikte. Dit laatste heeft tot gevolg dat de resi-
liëntie van plaats tot plaats kan verschillen. Dit heeft met 
een op mucostatische basis vervaardigde prothese vaak 
pijnlijkheid tot gevolg die tot herhaald bezoek aanleiding 
geeft en soms moeilijk kan worden verholpen. Daarom 
worden methoden toegepast, waarbij de afdruk wordt ge-
maakt onder invloed van de kauwkracht zodat het shim-
vlies de gelegenheid wordt geboden om in de prothese-
basis de wisselende vervorming onder de kauwdruk weer 
te geven. Daartoe wordt de beetplaat of (door de auteur) 
de onderpasprothese voorzien van een bij mondtempera- 
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tuur plastische laag. Gedurende 10 tot 12 minuten wordt 
hiermee gekauwd op een banaan of pitloze vrucht, zodat 
de kaakwal de mogelijkheid krijgt om onder belasting zich 
in het materiaal weer te geven. Spreng gebruikte (1953) 
zwarte ongevulkaniseerde rubber, Herbst (1959) het weke-
re Adhaesil. In 1963 kwamen op de markt Ex-3-N en 
Dentiplast, in volgorde van plasticiteit bij mondtempera-
tuur. 

Bij de toepassing wordt, gelijk vermeld, uitgegaan van 
de opgestelde prothese die in de mond op articulatie wordt 
ingeslepen. Vervolgens wordt de bovenprothese definitief 
afgewerkt en daarna de onder-opstelling in de vorm van 
een tussen-onderprothese ingeschakeld voor de kauwaf-
druk. Aan de hand van de verkregen afdruk wordt dan de 
definitieve onderprothese vervaardigd. De wijze waarop 
dit geschiedt dient in het artikel te worden nagelezen. De 
klinische resultaten bij 1250 patiënten waren subjectief te-
vredenstellend. 

Buisman — Utrecht 

839. Die subjectiven und objectiven Ergebnisse der 
Mastikationsabformung am Patienten. 
H. Aichhorn. Dtsch. Z. Z. 26: 71, 1971. 

In aansluiting op het voorafgaande artikel werd aan de 
hand van objectieve maatstaven het klinische resultaat van 
de kauwafdrukmethode onderzocht. Dit betrof de retentie 
en de trekbelasting, die met behulp van in de prothese 
aangebrachte elektromagneten werd bepaald bij 10 test-
patiënten. De resultaten waren zeer bevredigend. 

Buisman — Utrecht 

Sectie VI Pathologie 

718. Fatal bacterial endocarditis following tooth re-
moval. 
L. Salman, W. F. Harrigan, V. S. Palladino. Or. 
Surg. Med. Path. 30: 749, 1970. 

Bacteriële endocarditis is een vorm van infectie die een 
ontsteking van het endocard teweegbrengt. Deze infectie 
kan acuut of subacuut zijn en het endocard treffen ter 
plaatse van een aangeboren defect of aan één of meer 
hartkleppen. De ziekte kan een verschillend verloop heb-
ben en eventueel tot de dood van de patiënt leiden. 

Endocarditis is overigens slechts één van de vele hart-
ziekten die men kent. Tegenwoordig is het zo dat hartaan-
doeningen de voornaamste ziekte- en doodsoorzaak vor-
men, althans in de Verenigde Staten. Dank zij de vorde-
ringen in de medische wetenschap zijn de levensverwach-
tingen van de betrokkenen in niet onbelangrijke mate ge-
stegen en het aantal hartpatiënten dat tandheelkundige be-
handeling vraagt is daardoor ook aanzienlijk toegenomen. 
Voor de tandarts dus een reden om van iedere patiënt een 
nauwkeurige anamnese op te nemen, opdat hij zijn maat-
regelen kan treffen als hij een zodanige patiënt onder be-
handeling krijgt. Samenwerking met de behandelende huis-
arts of specialist is daartoe uit de aard der zaak een ver-
eiste (cf. Durrer: Ned. T. Tandheelk. 72: 263, 1965). 

Structurele gebreken nu komen niet alleen bij congenitale 
afwijkingen voor. Zij ontstaan ook als patiënten hebben 
geleden aan acuut reuma, een ziekte die vooral in de jeugd 
voorkomt en die — evenals endocarditis — op streptokokken-
infectie berust. Door deze infectie ondergaat het endotheel 
dat de hartkleppen bedekt, zekere anatomische veranderin-
gen (verdikkingen), waardoor het voorgoed zeer gevoelig 
is geworden voor secundaire infecties, zoals de zojuist ge-
noemde endocarditis. Hoewel het aantal patiënten met 
hartgebreken op basis van reuma-infectie in de V.S. af-
neemt, wordt aangenomen dat het thans altijd nog 1,2 mil-
joen bedraagt en dat er gemiddeld 15.000 mensen per jaar 
aan sterven. Bovendien zijn er in de V.S. ongeveer 250.000 
volwassenen met aangeboren hartgebreken. 

Bij al deze patiënten, met hetzij aangeboren of door acuut 
reuma verworven defecten aan de hartkleppen of aan het 
endocard, is om zo te zeggen de bodem bereid voor het 
ontstaan van endocarditis. Het is gebleken dat in de mees-
te gevallen Streptococcus viridans de verwekker is. Dit 
micro-organisme wordt gewoonlijk ook in de mondholte 
aangetroffen en wordt in geval van ontstekingen in dit ge-
bied dan ook veelvuldig bij kweekproeven gevonden. Maar 
ook vindt men het menigmaal in de bloedstroom na ope-
raties (extractie) of traumata van mond en kaken. Het is 
dan ook duidelijk dat bacteriële endocarditis gemakkelijk 
haar oorsprong in een infectie van de bovenste ademha-
lingswegen of in een tand- resp. mondheelkundige ingreep 
vindt. Een simpele extractie kan dus bij de beschreven ge-
predisponeerde mensen al ernstige gevolgen hebben. Men 
is het er dan ook algemeen over eens dat zulke patiënten 
voor en na de ingreep met antibiotica dienen te worden be-
schermd, al bestaat nog verschil van opvatting over de 
wijze van toediening. Penicilline is het middel der keuze, 
vooropgesteld dat de patiënt er niet allergisch voor is. 

De auteurs brengen voorts uitvoerig verslag uit van een 
geval betreffende een 27-jarige man bij wie waarschijnlijk 
een extractie via bacteriëmie aanleiding had gegeven tot 
endocarditis met dodelijke afloop. De man had in zijn kin-
derjaren acuut reuma gehad, waardoor structurele hartge-
breken waren ontstaan. Deze waren reeds gediagnostiseerd 
toen hij 7 jaar oud was. 

Visser — Hilversum 

719. Leukocyte counts in the saliva of adults before and 
after extraction of teeth. 
E. Lantzman, J. Michman. Or. Surg. Med. Path. 
30: 766, 1970. 

Leukocyten, die in het speeksel worden aangetroffen, staan 
bekend onder de naam speeksellichaampjes of speeksel-
leukocyten. Verschillende onderzoekingen hebben uitge-
wezen dat hun — overigens sterk uiteenlopende — aantal in 
tandeloze monden significant lager is dan in tanddragende. 
Hoewel de betrekkingen tussen het aantal nog aanwezige 
natuurlijke elementen en het aantal speeksellichaampjes 
niet vaststaan, lijkt het er toch op dat de sulcus gingivalis 
als de voornaamste toegangspoort van deze cellen tot de 
mondholte moet worden beschouwd. 
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Excerpta odontologica 

Naar aanleiding hiervan voerden de schrijvers aan de 
Hadassah School of Dental Medicine te Jeruzalem een 
vergelijkend onderzoek uit, waarin zij de aantallen speek-
selleukocyten vaststelden bij 30 personen (19 vrouwen en 
11 mannen) tussen 33 en 37 jaar, wier gebitten voor totale 
vervanging in aanmerking kwamen. Al deze patiënten had-
den parodontale afwijkingen in diverse graden. Bij zeven 
van hen werden bovendien peri-apicale aandoeningen ge-
vonden. 

Iedere patiënt fungeerde als zijn eigen controle, omdat 
het speeksel zowel vóór als resp. 1, 3, 6, 14 en 90 dagen 
na de extracties werd onderzocht. De methode van speek-
selwinning wordt beschreven. 

De resultaten van dit onderzoek stemden overeen met die 
van vroegere auteurs: na de verwijdering van de resteren-
de elementen bleken de aantallen leukocyten in het speek-
sel duidelijk lager dan daarvoor. De vermindering ge-
schiedde geleidelijk, vooral tijdens de eerste twee weken na 
extractie. Na 90 dagen waren de aantallen nog maar ge-
ring. Er bleek een duidelijke correlatie te bestaan tussen 
het aantal leukocyten en het vóórkomen van parodontale 
ontsteking. Ook hield het verband met het proces van de 
wondgenezing na extractie. 

De uitkomsten gaven ook steun aan de opvatting dat de 
sulcus gingivalis de voornaamste toegangsweg is tot de 
mondholte, al zullen zij zeker ook via het lymfweefsel van 
de pharynx de mond binnenkomen. Het is nog niet be-
kend hoe zij in de sulcus gingivalis terechtkomen (b.v. via 
de intercellulaire ruimten in het aangehechte epitheel). 

De meeste geïdentificeerde leukocyten bleken dode 
eosinofiele polymorfonucleaire cellen te zijn. Ondanks het 
veelbelovende speurwerk naar de overlevingskansen van 
de speeksellichaampjes en hun enzymatische activiteit (die 
wellicht hun passage door het epitheel van de sulcus gingi-
valis bevordert) is nog weinig bekend over hun biologische 
activiteit en in het bijzonder over hun fysiologische func-
tie. Ook zal nog moeten worden nagegaan of de gedegene-. 
reerde leukocyten, die ook in dit onderzoek werden aange-
troffen, slechts de resten zijn van eens actieve cellen, die 
ten slotte in het speeksel zijn doorgedrongen, 6f dat het de 
voor hen ongunstige omstandigheden van het mondmilieu 
(b.v. de zuurgraad) zijn, die tot hun desintegratie hebben 
geleid. 

Visser — Hilversum 

720. Generalized dermatitis due to sensivity to a chrome 
cobalt removable partial denture. 
D. L. Brendlinger, J. J. Tarsitano. J. Am. D. Ass. 
80: 392, 1970. 

In de tandheelkunde gangbare materialen zijn zelden de 
oorzaak van contactdermatitis. Nog minder komt het voor 
dat zij meer algemene allergische verschijnselen teweeg-
brengen. Niettemin was dit het geval bij de in dit korte 
artikel beschreven patiënte, een 25-jarige moeder van drie 
kinderen. 

In januari 1968 meldde zij zich bij een dermatoloog met 
verschijnselen van eczeem op armen, benen en romp. 

Plaatselijke behandeling met corticosteroïden gaf tijdelijk 
verlichting: in augustus 1968 kwam zij weer onder behan-
deling voor dermatitis aan haar ringvinger. Verondersteld 
werd dat deze was toe te schrijven aan het metaal van de 
ring die zij aan die vinger droeg. Behandeling met corti-
costeroïden hielp nu echter niets meer: de dermatitis werd 
steeds erger en breidde zich over haar hele lichaam uit. De 
verschijnselen waren het ernstigst daar waar de huid in 
aanraking kwam met metalen sieraden (oorbellen, arm-
banden etc.). Inwendig onderzoek leverde ook geen aan-
knopingspunten op; het enige wat patiënte te doen stond, 
was, alle contact met metalen te vermijden, in het huis-
houden rubber handschoenen te dragen, kortom, alle mo-
gelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo was gebleken 
dat het dragen van leren schoenen leidde tot uitslag op de 
huid van de voeten: de stoffen die worden gebruikt bij het 
looien van leer, bevatten metalen. Deze verschijnselen ver-
dwenen wanneer zij de aanraking met leren voorwerpen 
vermeed. 

In november 1968 begon zij te klagen over pijnlijke mond-
slijmvliezen. Bij mondheelkundig onderzoek bleek dat zij 
sinds april van dat jaar — dus na haar eerste aanval van ec-
zeem — een partiële plaatprothese droeg van een gegoten 
chroom-cobalt legering. Zij had deze door omstandigheden 
enige tijd niet gedragen, maar toen zij er weer toe kwam, 
begonnen ook de eerder genoemde huidlaesies weer. Van de 
mucosa onder de plaat bleek het epitheel te zijn verdwe-
nen. Toen de prothese werd vervangen door een, die ge-
heel uit acrylaat bestond, verdwenen alle verschijnselen 
prompt: binnen drie dagen was de patiënte geheel vrij van 
klachten en de behandeling met medicamenten kon wor-
den gestaakt. Zij behoefde in het huishouden ook geen 
rubber handschoenen meer te dragen. 

In de dermatologische kliniek bleek uit huidproeven, dat 
patiënte overgevoelig was voor chroom en nikkel. Toen zij 
uit eigen verkiezing de metalen prothese weer eens een 
avond had gedragen, had zij de volgende dag opnieuw 
eczeem van de huid. Dit verdween echter ook weer snel 
nadat zij de acrylaatprothese wederom had ingezet. Ver-
meld wordt dat overgevoeligheid tegen chroom-cobalt-
nikkel alliages vrijwel nooit beschreven is. 

Visser — Hilversum 

721. Beitrag zur Nichtanlage von bleibenden Eckzähnen. 
I. Hennis. Z. Welt Rundschau 79: 873, 1970. 

Opmerkelijk is dat bij tijd en wijle in de literatuur een be-
paald probleem door verschillende auteurs onafhankelijk 
van elkaar besproken wordt. Zo is de laatste tijd in Duitse 
publikaties agenesie van de blijvende hoektand diverse ma-
len in het kader van casuïstische mededelingen aan de 
orde geweest, hoewel dit toch als een bijzonder zeldzaam 
fenomeen geldt. Afwezigheid van blijvende bovencanini 
wordt weliswaar meermalen geconstateerd, maar bij rönt-
genonderzoek blijkt dan haast altijd dat de betrokken ele-
menten geretineerd zijn. Retentie is dan ook — gezien de 
mogelijkheid van enigszins afwijkende kiemligging, ge-
voegd bij het vaak voorkomende ruimtegebrek en de rela- 
tief late doorbraaktijd van de bovenhoektand — in het ge-
heel geen uitzondering. 
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Agenesie van één of meer blijvende canini bij een ove-
rigens voltallig gebit behoort tot de grote zeldzaamheden 
(cf. Visser, Ned. Tijdschr. Tandheelk. 75: 207, 1968) en 
daarom verwondert de genoemde „hausse" in de literatuur 
wel enigszins. 

Het blijkt echter dat de meeste beschrijvingen gevallen 
betreffen, waarin sprake is van partiële anodontie, zodat, 
behalve één of meer hoektanden, ook nog andere blijvende 
elementen ontbreken, vaak b.v. de aangrenzende laterale 
snijtanden en/ of de premolaren. De schrijver geeft hiervan 
enkele voorbeelden, met veel afbeeldingen, meest röntge-
nogrammen. Niet zelden gaat partiële (en vooral totale) 
anodontie gepaard met gebrekkige ontwikkeling van an-
dere ectodermale produkten zoals haren, nagels, zweet- en 
talgklieren (zgn. ectodermale dysplasie). Hiervan was in de 
beschreven gevallen echter geen sprake. 

Omtrent de etiologie van deze agenesieën is nog heel 
weinig bekend. De schrijver werpt hierop geen nieuw licht: 
dat was ook niet de bedoeling van deze grotendeels casuïs-
tische bijdrage. Therapeutisch staat men, in het bijzonder 
bij partiële resp. totale anodontie, uit de aard der zaak 
voor prothetische problemen, soms ook voor orthodonti-
sche. In het zeldzame geval dat de afzonderlijke hoektand 
door agenesie afwezig is, doet men er goed aan de persis-
terende melkhoektand voorlopig niet te extraheren. De 
wortel ervan zal niet gauw tot resorptie zijn gedoemd, zo-
dat de melktand nog lange tijd een nuttige functie in de 
tandboog kan vervullen. 

Visser — Hilversum 

Sectie X Diverse onderwerpen 

296. Comparative thermoluminescent dosimetry of intra-
oral periapical radiography. 
D. D. Weissman, F. J. Sobkowski. Or. Surg. Med. 
Path. 29: 376, 1970. 

Alhoewel er geen correlatie is aangetoond tussen het ma-
ken van tandheelkundige röntgenopnamen en een klinisch 
biologisch effect en er evenmin een drempelwaarde lijkt te 
zijn waaronder geen mutaties in het genen-materiaal op-
treden, acht de Federal Radiation Council het toch ver-
standig de dosis zo laag mogelijk te houden. Daarom wer-
den een viertal peri-apicale opnametechnieken aan een 
vergelijkend klinisch dosimetrisch onderzoek onderwor-
pen. De vier opnametechnieken waren: 
1. de deellijn-techniek conuslengte 8" doorsnee van de op-

pervlakte van de röntgenbundel op de huid 38,5 cm2; 
2. long-cone-parallel techniek tube-lengte 16" oppervlakte 

röntgenbundel aan het einde van de open tube 38,5 cm2; 
a. tube niet afgeschermd, 
b. tube afgeschermd met 0,3 mm roestvrij staal, 
c. tube afgeschermd als onder b maar de bundel recht-

hoekig gediafragmeerd met behulp van een 1-1 mm 
dikke stalen instelplaat op de filmhouder tot een op-
pervlakte van 8,5 cm2  voor frontopnamen, respectie-
velijk 11,7 cm2  voor opnamen in de molaarstreek. 

Alle opnamen werden gemaakt met 80kV en 15 mA en 
hadden dezelfde zwarting. De dosis werd bepaald met be- 

hulp van thermoluminiserende dosimeters (T.L.D.). Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van het vermogen van sommige 
stoffen zoals calciumsulfaat, lithiumboraat, lithiumfluo-
ride en calciumfluoride om in licht verontreinigde toe-
stand, wanneer zij worden blootgesteld aan ioniserende 
stralen, hieruit een zekere hoeveelheid energie op te ne-
men. Worden zij hierna verhit dan gaan zij licht uitzenden. 
Deze lichtopbrengst is evenredig met de geabsorbeerde 
hoeveelheid energie. De dosis kan nu worden bepaald door 
deze lichtopbrengst te meten. Met behulp van T.L.D.'s 
werd op de volgende plaatsen de dosis bepaald: 

1. het filtrum, 2. de eerste bovenmolaar, 3. de cornea, 
4. het parotisgebied, 5. het thyroid, 6. de eerste halswer-
vel, 7. de schoot boven het loodschort, 8. onder het lood-
schort t.p.v. de schoot. 

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 60 patiënten. Bij 
ieder van hen werd met een van de bovenbeschreven tech-
nieken een complete röntgenstatus van 21 opnamen ge-
maakt. Voor elke opnametechniek beschikte men over een 
aparte operateur. 

De opnametechniek met een afgeschermde tube en een 
vierkant gediafragmeerde bundel gaf de grootste dosis-
reductie, vooral ter hoogte van de cornea en het thyroid. 
Bovendien bleek dat de opnametechnieken met niet afge-
schermde tubes een ongewenste bestraling gaven van de 
weefsels die niet gediagnostiseerd werden. 

Van de Poel — Nijmegen 

297. Integral fibre optic illumination for a handpiece. 
R. B. Johns. Brit. D. J. 129: 29, 1970. 

Beschreven wordt de toepassing van de vezeloptiek voor 
de verlichting van het werkterrein in de mond. De licht-
kabel is ingebouwd in het turbine hoekstuk, zodat de licht-
bundel rechtstreeks op de boorkop gericht is. De licht-
sterkte van deze krachtige, elektrisch volkomen veilige, 
koude lichtbron kan worden geregeld. Storing van de koe-
ling treedt niet op. Het belangrijke voordeel van deze wijze 
van inbouwen is, dat een tweede verbinding van de opera-
teur met zijn apparaten overbodig is, omdat van een be-
staande gebruik wordt gemaakt (cf. Sectie X, nr. 288, febr. 
1971). 

Van Schijndel — Utrecht 

298. Hard- and soft-tissue profile radiographs with one 
exposure. 
J. W. Wooten, J. J. Tarsitano. Or. Surg. Med. Path. 
30: 374, 1970. 

Beschreven wordt een techniek om met één opname de 
beschikking te krijgen over een röntgenfoto van de schedel 
en tegelijkertijd een van de weke delen. Beide foto's kun-
nen worden verkregen door de cassette te vullen met twee 
films, waarvan één in het papieren omhulsel blijft. Vanaf 
de buis gerekend bevinden zich in de cassette resp. een ver-
sterkingsscherm, een film voor de botdelen, een film met 
papieren omhulsel voor de weke delen en een versterkings-
scherm (zonder functie). De belichtingstijd moet vanzelf-
sprekend hieraan worden aangepast. 

Van Ooy — Diemen 
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