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BIJZONDERE ONDERWERPEN 

RECENTE VORDERINGEN 
IN TANDHEELKUNDIG SPEURWERK VI*)  

Herpes en aften: virologische en immunologische 
aspecten (1) 

Inleiding 
Wanneer in het onderstaande wordt getracht, de vorderin-
gen in het speurwerk naar oorzaken en kenmerkende 
eigenschappen van herpes en aften weer te geven, dan 
geschiedt dat in het besef, dat het hier om verschillende 
redenen een enigszins precair onderwerp betreft. In de 
eerste plaats omdat `mondzweertjes' — om nog maar eens in 
de populaire verzamelnaam te vervallen — altijd veel 
aanleiding hebben gegeven tot verwarring, met als gevolg 
dat begrippen en derhalve ook namen door elkaar werden 
gehaald. Herpes en aften blijken volgens recent virologisch 
en immunologisch onderzoek afzonderlijke entiteiten te 
zijn, maar in het verleden was van een scheiding tussen 
beide niet veel te bemerken. 

Volgens Theron (1959) die aan aften — en in het bijzonder 
aan de chronisch recidiverende vorm daarvan — een 
proefschrift wijdde, wordt de term `aften' door velen 
gebruikt bij de beschrijving van verscheidene ziekten, om er 
ogenschijnlijk op elkaar gelijkende, maar in wezen beslist 
niet identieke, laesies van de slijmvliezen mee aan te duiden 
(Thoden van Velzen, 1965). Dat is juist, maar dan treft het 
toch dat Theron in zijn definitie van aften kenmerken 
beschrijft, die volgens nieuwere, in het onderstaande nader 
te noemen, inzichten veeleer bij herpes behoren. Dit is met 
name het geval wanneer hij stelt: `aften ontstaan uit een 
vesikel, een met helder vocht gevuld blaasje, dat snel barst 
door verval van de epitheelcellen van de wand, waarbij dan 
de bekende erosie ontstaat'. Ook vermeldt hij dat sommige 
afteuze aandoeningen (waaronder stomatitis aphthosa acuta 
en herpes labialis) worden veroorzaakt door een virus, en 
dan nog wel door het herpes simplex virus. Dit is niet in 
overeenstemming met recente opvattingen, zoals nog zal 
blijken. Naast deze, aan een virus toegeschreven, aften- 

*) Vervolg van pag. 217. 

soort onderscheidt Theron afteuze aandoeningen met twij-
felachtige etiologie (aphthosis, volgens sommigen door een 
virus) en tenslotte aften van geheel onbekende herkomst, 
waaronder hij, behalve spruw, ook solitaire aften, tropische 
aften en chronisch recidiverende aften rangschikt. De lezer 
zal het nu waarschijnlijk al duizelen, maar het zal hem in elk 
geval duidelijk zijn dat hier een bron van verwarring ligt, 
waardoor men het spoor licht bijster wordt. 
Een tweede moeilijkheid is dat een beschrijving van de 
huidige stand van zaken moet berusten op gedegen kennis 
van geavanceerd virologisch en immunologisch onderzoek. 
Nu betreft het hier natuurlijk gebieden van zeer specialisti-
sche aard, die bovendien de laatste jaren een zodanige 
vlucht hebben genomen, dat alleen ingewijden daaromtrent 
exacte informatie zouden kunnen verschaffen. Degene, 
voor wie deze materie niet tot zijn dagelijkse bemoeienissen 
behoort, kan alleen maar aan de oppervlakte blijven. Hij 
meent echter dat ook dit voor de lezer van enig nut kan zijn. 
In de derde plaats is de referent zich bewust, dat het aan de 
orde zijnde onderwerp over afwijkingen gaat, waarvan 
wellicht alleen reeds de namen een lichte wrevel bij de 
lezer-practicus oproepen. Want deze weet allang dat over de 
herkomst ervan in het verleden veel getheoretiseerd is, maar 
dat de verschillende hypotheses hem intussen nog geen stap 
nader hebben gebracht tot een gerichte therapie. Immers, 
waar exacte kennis ontbreekt, bloeien speculaties op, zowel 
ten aanzien van de etiologie als van de diagnostiek en de 
therapie. Wat dat laatste betreft: voor aften (of wat 
daarvoor werd aangezien) zijn in de loop der jaren de meest 
uiteenlopende middelen aanbevolen en dus waarschijnlijk 
ook in de praktijk voorgeschreven, zoals b.v. mondspoelin-
gen met waterstofsuperoxyde, bosbessenextract en tinctuur 
van mirre; verder aanstippen met chroomzuur, zilvernitraat 
en phenolum liquefactum, maar ook zuigtabletten met 
antibiotica (!), injecties met vitamine C en in recente jaren 
tevens cortiosteroïden (Jansen c.s., 1960). Duidelijker 
bewijs dat men niet over een causale therapie beschikt, kan 
men zich nauwelijks wensen. Niettemin maken de meeste 
auteurs, zoals gebruikelijk, aanspraak op gunstige resulta-
ten met de door hen gepropageerde medicamenten. En 
inderdaad kan niet worden ontkend, dat voor plaatselijke 
behandeling in de dagelijkse praktijk — waar het erop 
aankomt de patiënt verlichting te verschaffen van dikwijls 
ernstige pijn en hinder — oppervlakkige etsing met een 
daartoe geëigend middel stellig goede diensten kan bewijzen 
(Buisman, 1965). 
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Het spreekt echter vanzelf dat men ook hier streeft naar een 
meer causale bestrijding of zo mogelijk preventie en dan is 
het toch in de eerste plaats noodzakelijk, dat men nauwkeu-
rig weet of de aandoening die men wil gaan bestrijden, 
behoort tot de herpes- of tot de aftengroep, want er bestaan 
verschillende varianten, zoals nog zal blijken. En tevens zal 
men moeten kunnen uitmaken of de ulceraties al dan niet in 
eerste instantie hun oorsprong vinden in een virus of in een 
ander micro-organisme. Het kan nl. ook voorkomen dat 
psychosomatische invloeden in het spel zijn, misschien als 
predisponerende factor. Dit zou b.v. het geval wezen bij 
emotionele stress in de een of andere vorm. In de literatuur 
is hier al vele malen melding van gemaakt en het merkwaar-
dige is dat zij zowel herpes als aften zou kunnen uitlokken. 
De literatuurgegevens berusten echter voor een groot deel 
op klinische indrukken: voor de bevestiging ervan zou nader 
onderzoek niet kunnen worden ontbeerd. Aan de andere 
kant zijn de gegevens te talrijk dan dat men ze zou kunnen 
negeren (Janicki, Psychother. Psychosom. 19:288, 1971). 
Ook is meermalen verband gelegd tussen ulceraties van het 
mondslijmvlies en de menstruele cyclus. Een onderzoek 
dienaangaande van Segal c.s. (1974) wees uit dat er geen 
duidelijk verband kon worden aangetoond tussen het 
ontstaan van aften en bepaalde stadia van de menstruele 
cyclus, maar wél werden gedurende acht dagen vóór de 
menstruatie significant vaker herpeslaesies gesignaleerd 
dan op grond van het toeval mocht worden verwacht (zie 
Exc. odontol. Sectie VI, nr. 779, jan. 1975). 
Een nogal vage en, mede in aanmerking genomen het aantal 
proefpersonen, weinig overtuigende uitkomst, die overi-
gens weer op een etiologisch verschil tussen herpes en aften 
duidt. 
Tenslotte zijn er ook afteuze aandoeningen die hun oorzaak 
schijnen te vinden in — of althans worden bevorderd door — 
een trauma, zoals het geval kan zijn bij drukulcera, al dient 
men ook hier voor lichtvaardige uitspraken op zijn hoede te 
zijn (Thoden van Velzen, 1965). 

Informatie vanwege het National Institute of Dental Re-
search 
Al met al zijn er vele onzekerheden, die een doeltreffende 
bestrijding van de onderscheidene en voor de patiënt vaak 
zeer hinderlijke efflorescenties in de weg staan. Daarom is 
het zeker de moeite waard, kennis te nemen van de recente 
vorderingen in het onderzoek op dit terrein, onderzoek dat 
zich uit de aard der zaak in de eerste plaats op de etiologie 
toespitst. Dat er ijverig naar de oplossing van de hiermee 
verbonden problemen wordt gespeurd, wordt duidelijk 
wanneer men een bijdrage bestudeert in de serie artikelen in 
een speciaal nummer van de J Am Dent Assoc (oktober 
1973), uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van het National Institute of Dental Research, waaraan de 
afgelopen maanden in dit Tijdschrift op ander gebied al het 
een en ander is ontleend. De bedoelde bijdrage is van de 
hand van E. H. Lennette en R. L. Magoffin, beiden 
verbonden aan het Viral and Rickettsial Disease Laborato-
ry, California Department of Health, te Berkeley. Als doel 
stond de auteurs voor ogen, ter gelegenheid van dit jubileum 
de jongste ontwikkelingen in het onderzoek te schetsen en — 
waar mogelijk — richtlijnen voor de toekomst te geven. 

Zij beginnen met er de aandacht op te vestigen dat er in de 
jongste kwarteeuw, maar speciaal de laatste 15 jaar, een 
ware explosie van technische vorderingen op het gebied van 
virologie en immunologie heeft plaatsgevonden, waardoor 
de mogelijkheden van het onderzoek ten zeerste zijn 
verruimd. Genoemd worden o.a. procedures voor cel- en 
orgaankweek ter isolering en identificering van virussen, 
elektronenmicroscopie, immuno-diffusie, alsmede andere 
technieken voor gedetailleerd onderzoek, b.v. naar de 
produktie van antistoffen. Dank zij deze aanwinsten heeft 
men een dieper inzicht gekregen in de klinische entiteiten, 
die in de verschillende ulceraties van het mondslijmvlies tot 
uiting komen. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd 
voor de gevolgen van infecties met het herpes simplex-virus 
en enkele verwante soorten, zoals varicella-zoster- en 
Coxsackie-virussen. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt 
gewijd aan chronisch recidiverende aften: deze worden 
beschouwd als ulceraties van onzekere herkomst. In elk 
geval zijn zij naar huidige begrippen niet het gevolg van enig 
tot nu toe bekend virus. 

Om de zaken wat overzichtelijker te maken zijn de 
voornaamste, door een virus veroorzaakte, infecties die ten 
grondslag liggen aan mondzweertjes, in tabel I samengevat. 
Gezien de in de derde kolom vermelde klinische verschijn-
selen is het duidelijk dat bij de onder 1, 4 en 6 genoemde 
infecties tevens algemeen-lichamelijke manifestaties van 
acute ontsteking kunnen optreden. 

Rol van het herpes simplex virus bij ulceraties in de mond 
Het virus dat herpes simplex veroorzaakt, officieel geklassi-
ficeerd als Herpesvirus hominis, is klaarblijkelijk één van de 
oudst bekende, bij de mens voorkomende parasieten. Het 
wordt waarschijnlijk frequenter in de menselijke mondholte 
aangetroffen dan welk ander virus ook. Een in 1919 
uitgebracht rapport betreffende een virus, dat uit menselij-
ke keratitis herpetica met vorming van blaasjes aan de lip 
kon worden geïsoleerd door middel van enting op de cornea 
van een konijn, betekende het startsein voor laboratorium-
studie naar de eigenschappen ervan. Tot op heden is het 
onderwerp van intensieve onderzoekingen gebleven. 

Onderscheid tussen primaire en recidiverende herpes-infec-
ties 
De klinische verschijnselen van herpes-infecties hebben -
in het bijzonder waar het de in de mond dikwijls vóórkomen-
de ulceraties met vorming van blaasjes betreft — menigmaal 
tot verschil van opvatting geleid. Dit blijkt met name uit de 
medische en tandheelkundige literatuur van de late dertiger 
jaren, toen gevonden werd dat het herpes simplex virus 
acute infectueuze gingivostomatitis kon veroorzaken (o.a. 
Burnet c.s. 1939, zie ook tabel I). De verwarring spitste zich 
in het bijzonder toe op de rol, die het herpesvirus zou spelen 
bij het ontstaan van verschillende intra-orale laesies, nl. 
zowel gingivostomatitis als recidiverende ulceraties bij 
volwassenen. De onenigheid sproot voort uit de — later juist 
gebleken — waarnemingen van sommige oudere onderzoe-
kers, nl. dat primaire infecties ontstonden in de vroegste 
jeugd, terwijl recidiverende verschijnselen juist voorkwa-
men bij oudere kinderen en volwassenen die — merkwaardig 
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Tabel I. Virusinfecties, die ulceraties van het mondslijmvlies met zich meebrengen (naar Lennette c.s. J Am Dent Assoc 87 : 1056, 1973). 

Intra-orale laesies 

Veroorzakende 
virussen 

Primaire of 
recidiverende 

infectie 
Klinische 

symptomen 

Algemeen- 	 Huidlaesies 
lichamelijke Laesies van be- 	Diffuse 
symptomen scheiden omvang ontsteking Gelokaliseerd 	Verspreid 

1. Herpes simplex 
(type 1) (Herpes-
virus hominis) 

2. Herpes simplex 
(type 1) (Herpes-
virus hominis) 

3. Herpes simplex 
(type 1) (Herpes-
virus hominis) 

4. Varicella-zoster 
(Herpesvirus 
varicellae) 

5. Varicella-zoster 
(Herpesvirus 
varicellae) 

6. Coxsackie-
virussen 
groep A 
Typen 2-10; 
16; 22 
Type 16 (minder 
vaak 5; 10) 
Type 10 

primair 

recidiverend 

recidiverend 

primair 

recidiverend 	herpes zoster 
(gordelroos) 

primair 	herpangina 
primair 	hand- en voet- 

ziekte 
primair 	pharyngitis 

lymphonodularis 
(herpetica) 

neen 

ja 

soms samen 
met herpes 

labialis 
neen 

neen 
neen 

neen 	neen 

ja 
	

ja 
	

ja 

neen 	soms 	neen 

neen 
	

ja 	 neen 

ja 
	

ja 	 neen 

neen 	soms 	neen 

ja 
ja 

ja 

ja 
ja 

ja 

neen 
neen 

neen 

gingivostomatitis 

herpes labialis 

intra-orale herpes 

waterpokken 

zelden 

zelden 

neen 

ja 

zelden 

neen 
ja 

genoeg — geacht mochten worden antistoffen bij zich te 
dragen als gevolg van een vroeger doorgemaakte infectie. 

Dit onderscheid nu tussen primaire en recidiverende ver-
schijnselen van herpes wordt thans algemeen aanvaard. Er 
wordt ook de nadruk op gelegd dat de immuunstatus van een 
patiënt — weerspiegeld in de aan- of afwezigheid van 
antilichamen — éérder dan de leeftijd, de aard van de 
klinische verschijnselen bepaalt. Deze kunnen dus bij 
patiënten met normale immuniteitsreacties in twee catego-
rieën worden ondergebracht, elk met eigen kenmerken: 
a. klinische verschijnselen van primaire aard, ontstaan door 
een primaire infectie bij een patiënt, die geen antistoffen 
bezit; 
b. recidiverende verschijnselen, die zich manifesteren bij 
patiënten met specifieke antistoffen tegen herpes. 
De verschillen tussen beide worden in het onderstaande 
nader besproken (zie ook tabel I). 

a. Verschijnselen van primaire infectie met herpes simplex 
virus 
De betrekkingen tussen parasiet en gastheer in geval van 
infectie met het herpes simplex-virus zijn in afbeelding 1 
schematisch weergegeven. Daaruit blijkt dat het resultaat 
van een primaire infectie, d.w.z. bij een individu dat eerder 
nog geen immuniteitsreacties op het virus heeft kunnen 

tonen, heel verschillend kan zijn. Het is b.v. mogelijk dat de 
verschijnselen subklinisch blijven en dat zij derhalve geheel 
onopgemerkt voorbijgaan. Het kan echter ook gebeuren dat 
de infectie zich manifesteert in één van de verschillende, in 
het diagram genoemde, vormen van primaire ontsteking. 
Zo'n primaire infectie kan ontstaan op elk moment nadat het 
jonge individu niet langer wordt beschermd door de 
moederlijke antistoffen, dat is op de leeftijd van ongeveer 6 
maanden. In die periode komen dan ook de meeste infecties 
tot stand. 
Sommige personen echter bereiken de volwassen leeftijd 
zonder dat zij ooit geïnfecteerd zijn geweest: zij staan dan 
alsnog bloot aan primaire infectie met de verschijnselen van 
dien. 
Geschat wordt dat maar 1-10% van de primaire infecties tot 
klinisch waarneembare ziekteverschijnselen leiden; in alle 
gevallen komt het niettemin tot de vorming van antistoffen. 
Het geinfecteerde individu wordt aldus een asymptomati-
sche virusdrager, in die zin echter dat op elk ogenblik van 
zijn leven recidiverende manifestaties van herpes kunnen 
optreden. 
Als het echter tot klinisch waarneembare, plaatselijke 
verschijnselen van primaire aard komt, gaan deze gewoon-
lijk gepaard met koorts en andere symptomen van algemeen 
ziek zijn: dikwijls nemen deze symptomen ernstige vormen 
aan. 
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1% 

klinische ver-
schijnselen b.v.: 
gingivostomatitis 
vulvovaginitis 
eczema herpeticum 
traumatogene herpes 
meningo-encephalitis 

99% 

1 
subklinisch 

verloop 

Tandheelkundig speurwerk 

vatbare gastheer 
(geen antistoffen) 

virus 

1 
primaire infectie 

r. 
 recidiverende verschijnselen: 
koortsblaasjes (herpes labialis) 
intra-orale herpes 
herpes v.d. genitaliën 

1 
stimulerende factoren zijn o.a.: 
koorts, zonneschijn, ingewands-
stoornissen, mechanisch trauma, 
allergie, onderdrukte angst resp. 
agressie. 

virusdragers 1 
(70-90% van de bevolking) 
antistoffen en virus persistent 

Afb. 1. Betrekkingen tussen gastheer en parasiet in geval van infectie met het herpes simplex-virus (naar Lennette c.s. J Am Dent Assoc 87: 
1057, okt 1973). 

De meest bekende vorm waarin de primaire infectie zich 
manifesteert, is gingivostomatitis herpetica acuta. Het 
tandvlees is dan gezwollen en toont rode randen die 
gemakkelijk bloeden. De multipele laesies zijn overal in de 
mond verspreid: zij beginnen als blaasjes die na korte tijd 
doorbreken en dan grijs-witte of gele plekken vormen, die 
op hun beurt overgaan in ondiepe zweertjes, omgeven door 
een erythemateuze zone. Zij veroorzaken gewoonlijk veel 
pijn zodat het eten zeer moeilijk en soms bijna onmogelijk 
wordt. Vandaar dat in deze gevallen de toepassing van 
antibiotica geïndiceerd kan zijn (zie Ned Tijdschr Tand-
heelkd 82: 78, febr. 1975). Het aantal vesikels is wisselend: 
soms zijn er slechts enkele verspreide blaasjes, maar een 
andere maal zijn ze zo talrijk dat ze kunnen ineenvloeien tot 
een uitgebreid ontstoken gebied. Ook kunnen in opeenvol-
gende dagen steeds nieuwe blaasjes tot ontwikkeling ko-
men. Na één of twee weken treedt echter volledige genezing 
in: de laesies laten geen littekenweefsel achter. Histologisch 
tonen de ulceraties kenmerkende samengevloeide reuzen-
cellen met ballonvormig gezwollen kernen. 

Differentiële diagnose t. a. v. enkele andere mondslijmvlies-
aandoeningen 
Bij het stellen van de diagnose is het zaak andere aandoenin-
gen, die op infecties met het herpes simplexvirus gelijken, 
uit te sluiten. Shklar (1971) noemt een drietal, dat hiervoor in 
aanmerking komt: 
1. Herp angina. Deze ontsteking wordt door een Coxsackie-

virus van de A-groep (zie tabel I) teweeggebracht; zij 

beperkt zich echter voornamelijk tot de orofarynx en laat 
het tandvlees ongemoeid. 

2. Stomatitis aphthosa. Deze aandoening van onzekere 
herkomst spaart eveneens de gingiva; zij geeft aanleiding 
tot de vorming van recidieven en gaat gepaard met 
algemeen-lichamelijke afwijkingen. Bovendien gaat aan 
de ulceraties niet de vorming van blaasjes vooraf. 

3. Erythema exsudativum multiforme. Deze acute afwij-
king van algemeen-lichamelijke aard kent wél de vor-
ming van vesikels. Het betreft in feite een dermatose 
waarin, behalve de handen en het aangezicht, ook 
dikwijls het mondslijmvlies betrokken is. Gewoonlijk 
zijn vooral de lippen met blaasjes bezet, maar deze 
kunnen zich ook in de mucosa van mond en orofarynx 
vertonen. Het tandvlees loopt echter meestal vrij. 

Primaire infecties met herpesvirus-infecties buiten de mond 
Verder zij vermeld dat er klinische vormen van primaire 
herpesvirus-infecties bestaan, waarvan de voornaamste 
verschijnselen zich juist buiten het gebied van de mond 
manifesteren. Hiervan worden o.a. genoemd (zie afb. 1): 
1. Vulvo-vaginitis, waarbij het vaginaslijmvlies op dezelf-

de wijze is aangedaan als voor het mondslijmvlies is 
beschreven. 

2. Eczema herpeticum of varicelliforme eruptie van Kaposi, 
d.i. een bij volwassenen voorkomende primaire infectie 
van een vooraf al door een eczeem pathologisch veran-
derde huid: de herpesvirus-infectie is dus daarop gesu-
perponeerd. 
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3. Traumatogene herpes, waarbij de infectie tot stand komt 
via traumatische huidbeschadigingen. Dit is uit de aard 
van de zaak voor de tandarts-practicus van belang: waar 
deze vorm voorkomt aan de handen van artsen, tandart-
sen en hulpkrachten, kan worden aangenomen dat deze 
vorm van infectie een speciaal met de beginfase van een 
medische of tandheelkundige carrière verbonden risico 
is. 

4. Keratoconjunctivitis (herpes cornea), waarbij als symp-
toom geldt de ongevoeligheid van het hoornvlies. 

5. Meningo-encephalitis; deze kan samen met andere vor-
men van primaire infectie voorkomen, maar ook als 
primaire infectie van het centrale zenuwstelsel, zonder 
aanwijsbare tekenen van infectie elders in het lichaam. 

6. Herpes simplex sepsis, een vorm van infectie, die bij 
neonati (vooral premature kinderen) wel wordt aange-
troffen en die zich over het gehele organisme verspreidt: 
er ontstaan dan necrotische laesies in lever, milt, nieren, 
bijnieren en hersenen, die meestal de dood ten gevolge 
hebben (Djajadiningrat c.s. 1971). In deze gevallen kan 
de ziekte zijn ontstaan door infectie even voor of na de 
geboorte van kinderen, wier moeders geen circulerende 
antilichamen bezaten. Nahmias c.s. (1971) hebben even-
wel aangetoond dat er voor de pasgeborenen een niet 
gering risico bestaat van besmetting door hetzij een 
primaire, hetzij een recidiverende herpes-infectie van de 
moederlijke genitaliën. 

b. Recidiverende herpesvirus-infectie 
Serologisch onderzoek heeft aangetoond dat van de kinder-
jaren tot de volwassenheid een steeds groter percentage van 
de bevolking aantoonbare antistoffen tegen het herpesvirus 
hominis bezit: de schattingen lopen van 70-90% (zie afb. 1). 
Herpesvirus kan worden geïsoleerd uit de monden van 
individuen die over antilichamen beschikken, maar die geen 
duidelijke klinische verschijnselen van infectie tonen. De 
literatuuropgaven betreffende virus-isolatie variëren van 
20% bij kinderen beneden twee jaar tot 5% bij groepen 
volwassenen. Volgens onderzoekingen van Douglas c.s. 
(1970) aan 10 gezonde volwassenen zou het percentage veel 
hoger liggen (tot 80%). Als het virus inderdaad zo frequent 
bij volwassenen voorkomt — bij wie men toch de aanwezig-
heid van humorale antistoffen kan verwachten en die 
blijkbaar geheel gezond zijn — dan wordt het begrijpelijk dat 
het vaststellen van de etiologische betekenis van het virus 
voor een bepaald klinisch waarneembaar syndroom moei-
lijkheden kan opleveren, tenzij natuurlijk de betrekkingen 
tussen virus en aandoening constant kunnen worden aange-
toond. 

De meest voorkomende klinische verschijnselen van recidi-
verende herpesvirus-infectie zijn de aan ieder bekende 
`koortsblaasjes' (`cold sores'). In de vroegere medische en 
tandheelkundige literatuur werden deze met de naam 
`herpes simplex' bestempeld. Nog zijn de termen `herpes 
labialis' en `herpes facialis' er geliefkoosde synoniemen 
voor. Kenmerkend zijnde rode papeltjes, die — na een kort 
prodromaal stadium van lokale irritatie en/of een branderig 
gevoel — aan de lip tussen huid en mucosa verschijnen en 

die zich snel ontwikkelen tot dunwandige blaasjes op een 
erythemateuze basis. 
Gewoonlijk zijn deze blaasjes maar klein; zij komen echter 
in groepen voor. Soms is slechts een klein gebied van de lip 
ermee bezet, maar het komt ook voor dat de gehele labiale 
mucosa is aangedaan. Dit laatste gaat meestal gepaard met 
efflorescenties op de huid rond de neusgaten en op de kin, of 
zelfs over het gehele gelaat verspreid. 
Zwelling van de lip is dikwijls het meest op de voorgrond 
tredende verschijnsel. De blaasjes breken meestal spoedig 
door onder pusvorming en gaan in ondiepe ulceraties met 
een gele korst over. Het proces neemt na een paar dagen af 
en ongeveer een week later is algehele genezing ingetreden, 
zonder dat er van littekenvorming sprake is. 

Intra-orale verschijnselen van recidiverende herpesvirus-in-
fecties 
In het voorgaande werd speciaal aandacht geschonken aan 
de van buiten zichtbare verschijnselen. Hoe staat het echter 
met de intra-orale? Deze zijn er onbetwijfelbaar ook, maar 
hier heeft nu altijd een bron van verwarring gelegen. Want 
ook recidiverende aften (`canker sores') zijn vele jaren lang 
aangezien voor een manifestatie van infectie met het herpes 
simplex-virus. Hierin kwam pas verandering na 1950, toen 
o.a. Blank c.s. (1950) in zorgvuldig onderzoek hadden 
aangetoond dat het herpesvirus niet uit deze aften kon 
worden geïsoleerd, behalve in enkele gevallen van virus-ex-
cretie, die daar geheel los van stonden. Maar hoewel 
sindsdien algemeen werd aanvaard dat aan recidiverende 
aften geen herpes simplex-virus ten grondslag lag, werd 
niettemin twijfel uitgesproken betreffende de invloed die 
recidiverende herpes simplex-virusinfecties eventueel zou-
den kunnen uitoefenen op het ontstaan resp. de frequentie 
van andere in de mond voorkomende laesies. 

Hierin is de laatste jaren echter ook weer wat meer 
opheldering gekomen. Dank zij nieuwe methoden voor 
virus-isolatie en cytologisch onderzoek heeft men de 
etiologische betekenis van het herpesvirus voor bepaalde 
intra-orale ulceraties kunnen aantonen. Deze ulceraties zijn 
klinisch ook duidelijk te onderscheiden van recidiverende 
aften, maar eveneens van de orale verschijnselen van 
primaire herpes-infecties. 

Recidiverende intra-orale herpes gaan soms gepaard met 
recidiverende herpes labialis, maar deze verschijnselen 
kunnen ook afzonderlijk voorkomen. De laesies worden 
door Weathers c.s. (1970) beschreven als op zichzelf 
onopvallende blaasjes, met een doorsnede van gewoonlijk 1 
mm of minder, die echter in een welomschreven gebied tot 
groepjes samenklonteren. Ze worden meestal op het harde 
gehemelte, de processul alveolaris of op de aangehechte 
gingiva gevonden. De blaasjes barsten spoedig open en gaan 
dan over in oppervlakkige gespikkelde zweertjes. Een hof 
van erythemateus weefsel komt wel voor, maar meestal 
vaag; het is ook geen vast kenmerk. De blaasjes veroorza-
ken wel pijn, doch — in tegenstelling tot de primaire infectie 
— is die gewoonlijk niet erg en sommige patiënten zijn zich 
zelfs nauwelijks van het bestaan van de laesies bewust. 
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Predisponerende factoren voor het ontstaan van beide 
bovengenoemde vormen van recidiverende herpes worden 
gevormd door met koorts gepaard gaande ziekten, zoals 
Greenberg c.s. (J Dent Res 48: 385, mei-juni 1969) hebben 
aangetoond. Een soortgelijke invloed wordt toegedacht aan 
emotionele spanningen, traumatische beschadiging en het 
overmatig blootgesteld zijn aan zonlicht. 
Behalve op de huid van lippen en verdere delen van het 
aangezicht en op het mondslijmvlies kunnen recidiverende 
herpesblaasjes elders voorkomen, o.a. aan de genitaliën, op 
het slijmvlies van de urethra, op het bindvlies van het oog 
(keratoconjunctivitis herpetica) en op de huid, met name 
van de billen. Als een lokalisatie eenmaal is vastgelegd, 
ontstaan de blaasjes bij een volgend recidief bij een zelfde 
patiënt altijd volgens hetzelfde patroon. Huidlaesies kun-
nen het verloop van een zenuw volgen, op een wijze die 
klinisch niet te onderscheiden is van herpes zoster (gordel- 

roos), een vooral bij ouderen voorkomende acute ontste-
king van cerebrale of spinale ganglia, verwekt door een 
verwant virus (zie tabel I). Aangenomen wordt dat encefali-
tis het gevolg kan zijn van zowel primaire als recidiverende 
herpesvirus-infectie. 
De voornaamste kenmerken van primaire en recidiverende 
infecties met het herpes simplex-virus zijn weergegeven in 
tabel II, met ter vergelijking daarnaast die van recidiverende 
aften. 
In een volgende aflevering zal nader worden ingegaan op de 
interacties tussen virus en gastheer, op het probleem van de 
steeds terugkerende infectie, waarbij dus sprake is van een 
latent stadium van het virus tussen de `actieve' perioden en 
op de aandoeningen die door de verwante varicella-zoster 
en Coxsackie-virussen te voorschijn worden geroepen. In 
een laatste bijdrage zal dan de afzonderlijk staande afwij-
king 'recidiverende aften' worden besproken. 

Tabel II. Mondverschijnselen van infecties met herpes simplex virus en van recidiverende aften (oorzaak onbekend) (naar Lennette c.s. J Am 
Dent Assoc 87: 1059, okt 1973). 

Klinisch 
syndroom 

1. Primaire gingivostoraatitis 2. Recidiverende 
door infectie met herpesvirus herpes labialis 

3. Recidiverende 	 4. Recidiverende aften 
intra-orale herpes 

Predisponerende geen 
factoren 

met koorts gepaard 
gaande ziekten 
psychische stress 
trauma 
zonlicht 

als 2 psychische stress 
trauma 
allergie in anamnese 
familiaal voorkomen 

Algemene 
verschijnselen 

Plaatselijke 
verschijnselen 

Laesies 

Plaats 

Histologisch 
beeld 

koorts 
anorexie 

veel pijn (`sore mouth') 
foetor 
speekselvloed 
regionale lymfklierzwelling 

multipele blaasjes, overgaand 
in gele plekken, resp. 
oppervlakkige ulceraties 
diffuus erytheem 
diffuus oedeem 
gezwollen gingiva (rode rand) 

lipslijmvlies 
mondslijmvlies 
tong 
gingiva 

zwelling van de epitheel-
cellen; ballonvormige 
degeneratie; 
vorming van insluitsels; 
infiltraat van polymorf-
kernige ontstekingscellen; 
reuzencellen 

geen 

irritatie of lichte 
pijn; soms plaatselijk 
paresthesie 

papels, overgaand in 
blaasjes (groepsgewijs); 
oppervlakkige ulceraties 
met gele korst en 
erythemateuze basis; 
zwelling van de lip 

lip, op grens tussen 
huid en slijmvlies; 
huid rond neusgaten 
en op kin 

als 1 

geen 

plaatselijk irritatie 
of lichte pijn 

enkele of multipele 
blaasjes (1-3 mm) in 
groepen; vormen oppervlak-
kige gespikkelde ulceraties, 
die kunnen samenvloeien 

hard palatum 
processus alveolaris 
aangehechte gingiva 
minder vaak: lipmucosa 

ballonvormige degeneratie; 
reuzencellen 
dun necrotisch beslag 

gewoonlijk geen 

meestal hevige pijn 
moeilijkheden met eten 

één of twee tot 20 laesies 
van'3-10 mm; aanvankelijk 
papels, die door erosie 
ulceraties vormen met 
grijs-wit centrum en 
erythemateuze hof 

wangslijmvlies 
lipslijmvlies 
omslagplooi 
tong 
zacht palatum 

erosie van slijmvlies 
epitheel en corium 

in vroeg ontstekings-
infiltraat overheersen 
lymfocyten 
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V. 

EXCERPTA ODONTOLOGICA 

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

Sectie I Basiswetenschappen 

765. Furcation canals in the human mandibular first 
molar. 
F. J. Vertucci, R. G. Williams. Oral Surg 38: 308, 
1974. 

766. Preliminary scanning electron microscope investiga-
tions of accessory foramina in the furcation areas of 
human teeth. 
J. F. Koenigs, J. D. Brilliant, D. W. Foreman. Oral 
Surg 38: 773, 1974. 

767. A study of the presence of accessory foramina and the 
topography of molar furcations. 
J. G. Borch, S. Hulen. Oral Surg 38: 451, 1974. 

Onderzoek over de anatomie van wortelkanalen is meestal 
gericht op het gebied bij de apex, waar het kanaal zich 
dikwijls vertakt in kleinere ramificaties en op de meer 
coronaalwaarts gelegen accessorische kanalen. Veel minder 
onderzocht zijn accessorische kanalen die bij molaren 
verlopen vanuit de bodem van de pulpakamer of vanuit de 
kanaalingangen tot in de furcatie. Deze drie publikaties 
verschaffen hierover informatie. 

Bij het onderzoek, waarover in het eerste artikel verslag 
wordt uitgebracht, werden 100 ondermolaren ontkalkt in 
zoutzuur, waarna hematoxyline in de pulpaholte werd 
gespoten. Vervolgens werden de elementen ingebed in een 
heldere kunsthars en in coupes onderzocht onder de 
microscoop. In 46 molaren werden accessorische kanalen 
gevonden; bij 13 daarvan verliepen deze vanuit de bodem 
van de pulpakamer tot in de furcatie, bij 23 vanuit een 
kanaalingang en bij 10 vanuit beide gebieden. Naarmate de 
afstand tussen de bodem van de pulpakamer en de furcatie 
groter was, bleken deze kanalen vaker voor te komen. 
Bij het tweede onderzoek werden uit onder- en bovenmola-
ren transversale secties gezaagd, die zowel de bodem van de 
pulpakamer als de furcatie bevatten. Beiden konden aldus 
onder de scanning-elektronenmicroscoop worden onder-
zocht. De diameter van de in de furcatie uitmondende 
foramina van accessorische kanalen bedroeg 4 tot 250 µm. 

In bovenmolaren kwamen accessorische kanalen vaker en 
met groter diameter voor dan in ondermolaren. 
Het laatstgenoemde onderzoek, waarbij 200 onder- en 
bovenmolaren onder de microscoop (vergroting 30 maal) 
werden bestudeerd, verschaft niet alleen gegevens over 
accessorische kanalen in de furcatie — die bij 76% van de 
onderzochte elementen voorkwamen: gemiddeld werden er 
bij bovenmolaren 2,51 gevonden en bij ondermolaren 2,14 — 
maar ook over de anatomische vorm van de furcatie. Bij 
ondermolaren komt daar vaak een 'intermediate bifurcation 
ridge' voor, een richel die van het mesiale vlak van de distale 
wortel verloopt naar het distale vlak van de mesiale wortel. 
Deze werd bij ruim 76% van de ondermolaren gevonden; bij 
parodontaal-chirurgische ingrepen dient daarmee dus reke-
ning te worden gehouden. Accessorische kanalen in de 
furcatie zijn vooral bij endodontische behandelingen van 
belang en kunnen oorzaak zijn van een wederzijdse beïn-
vloeding van pathologische processen van de pulpa en het 
parodontium. 

Lamers — Heumen 

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1332. Repair of fractured incisal edges with ultraviolet-light 
activated fissure sealant and composite resin. 
J. H. Meurman, S. K. J. Helminen. Proc Finn Dent 
Soc. 70: 186, 1974. 

Aan de afdeling Cariologie van de Universiteit van Helsinki 
werd een onderzoek ingesteld naar het gedrag van met een 
adhesief materiaal (Nuva-SealR, Nuva-FilR, L. D. Caulk Co. 
Londen) gerestaureerde fronttanden, die een fractuur van 
de incisale rand, resp. een incisale hoek, hadden opgelopen. 
Het onderzoek geschiedde aan 15 willekeurig gekozen 
patiënten, in leeftijd variërend van 9-52 jaar. 
De restauraties waren een jaar tevoren zorgvuldig in 
overeenstemming met de door Buonocore en Davila gege-
ven richtlijnen aangebracht (zie Sectie III, nr. 1261, dec. 
1973), dus met gebruikmaking van Dycal-onderlagen en 
waar nodig van een extra laagje sealant. De betrokken 
tanden waren toen vóór en na de behandeling gefotogra-
feerd. Dit geschiedde nu, na een jaar, opnieuw, zodat 
vergelijking mogelijk was. Bij het onderzoek werd speciaal 
gelet op de retentie van het materiaal, het esthetisch effect, 
secundaire cariës en pulpareacties. 
Vastgesteld werd dat bij geen der elementen klinische of 
röntgenografische tekenen van een schadelijke invloed op 
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