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8 uur! Impredur blijkt dus niet het lang verwachte 
alternatief voor de koperstomp te zijn. Acht men gips 
te kwetsbaar dan kan Impredur wellicht net de 
uitkomst bieden. 

Samenvatting: 
Een vergelijkend onderzoek naar enige fysische eigenschappen van 
het composiet stompmateriaal Impredur met die van steengips en 
epoxyhars wees uit dat de taaiheid uitgezonderd, de eigenschappen 
van Impredur tussen de andere twee geklasseerd kunnen worden. 
De krimp bedroeg 0.20%, de krasvastheid 14.22 ± 0.95 kg/mm2, de 
slagvastheid (1.43 ± 0.38) x 10-2  J/mm2  de buigsterkte 42.02 ± 3.09 
N/mm2  en de buigzaamheid 6.2 graden. Het materiaal bezit een 
uitstekend detailreproduktie vermogen. 

In this study some physical properties of the composite die material 
Impredur are compared with those of dental stone and an epoxy 
resin. The properties of Impredur can be classified between the 
other two die materials. The toughness of Impredur proved to be the 
highest of this group. The lineair shrinkage was 0.20%, the abrasion 
resistance 14.22 ± 0.95 kg/mm2, the impact strength (1.43 ± 0.38) x 
10-2  J/mm2, the bending strength 42.02 ± 3.09 N/mm2, and the 
flexibility 6.2. The detail reproduction with Impredur is excellent. 
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BIJZONDERE ONDERWERPEN 

RECENTE VORDERINGEN 
IN TANDHEELKUNDIG SPEURWERK VII*)  

Herpes en aften: virologische en immunologische 
aspecten 2 

Interacties tussen virus en gastheer 
Nadat in een vorige aflevering hoofdzakelijk de verschillen 
tussen primaire en recidiverende infecties met het herpes 
simplex-virus aan de orde zijn geweest, worden in dit deel 
van het artikel van Lennette en Magoffin in eerste instantie 
de betrekkingen tussen virus en gastheer aan een nadere 
beschouwing onderworpen. Deze betrekkingen zijn van 
belang voor een beter begrip van de wijze waarop de mens 
op dit virus reageert en omgekeerd. 

Structuur van het virus en mechanisme der infectie 
Met behulp van de elektronenmicroscoop heeft men de 
afzonderlijke viruspartikeltjes (virions) tot in bijzonderhe-
den kunnen bestuderen. Zulk een virion bestaat uit een 
bolvormige kern van nucleïnezuur, die óf DNA 6f RNA 
bevat en die omgeven is door een eiwitmantel (kapside, 
samengesteld uit langgerekte structuren of kapsomeren). 
Dit zijn dan de zgn. `naakte partikels' ter grootte van 100 p.m 
in doorsnede; zij zijn te onderscheiden van de grotere 
virions, die een extra omhulling van lipoproteinen bezitten. 
Deze extra omhulling wordt verkregen tijdens het contact 
met de gastheercellen. 
In cultures van HeLa-cellen (d.z. gekweekte kankercellen 

*) Vervolg van pag. 265  

die voor allerlei soorten onderzoek worden gebruikt, o.a. 
voor het kweken van virussen, maar ook ter bestudering van 
cytostatica etc.) heeft men gevonden dat het virus zich kan 
delen en kan vrijkomen zonder dat de eenheid van de cel 
wordt verbroken. In dierlijk weefsel komt het echter wel tot 
een verscheuring van de gastheercel, zodat zowel de naakte 
als de omhulde virions in de omgeving worden verbreid. 
Beide soorten partikels kunnen zich dan aan nieuwe 
gastheercellen hechten; men heeft echter waargenomen dat 
de omhulde virions gemakkelijker worden geabsorbeerd. 
Het is ook gebleken dat alleen de laatste zich kunnen 
vermenigvuldigen, althans in menselijk epitheel. Eenmaal 
door de gastheercel opgenomen, bewegen zij zich naar de 
celkern, bij welk transport zij van hun omhulling worden 
ontdaan. Nabij de kern komt het DNA van het binnenge-
drongen virion vrij, het dringt vervolgens de kern binnen en 
daarmee is een begin gemaakt met de produktie van nieuwe 
virusdeeltjes. Zes uur na de besmetting is in celcultures het 
nieuwe virus aantoonbaar. 

Virustypen 
Hoewel verschillende varianten van Herpesvirus hominis 
zijn beschreven, zijn, wat de antigen eigenschappen 
betreft, slechts twee hoofdtypen te onderscheiden, nl. type 
1 en type 2 (zie tabel I, pag. 261, afl. juni 1975): deze wijken 
ook in klinisch en epidemiologisch opzicht van elkaar af. 
Het herpesvirus dat van de huid, resp. het slijmvlies der 
genitaliën wordt gekweekt, blijkt bijna steeds van type 2 te 
zijn. Dit geldt ook voor het virus dat verantwoordelijk is 
voor infecties van de neonatus, nl. wanneer het kind tijdens 
de geboorte wordt besmet via de tractus genitalis van de 
moeder. 
Tegenwoordig wordt de mogelijke etiologische betekenis 
van het type 2-virus voor carcinoom van de baarmoederhals 
intensief bestudeerd. Daarentegen behoort het herpesvirus, 
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dat uit de blaasjes in andere huid- en slijmvliesgebieden — 
o.a. van de mond — kan worden gekweekt, in grote 
meerderheid tot type 1. Hetzelfde geldt voor het virus dat 
het hersenweefsel aantast en encefalitis veroorzaakt. Beide 
typen tonen in hun antigene werking echter ook weer zoveel 
overeenkomst, dat zij met de gangbare serologische metho-
den en andere laboratoriumtests niet zijn te onderscheiden. 
Voor een waterdichte identificatie moet men derhalve 
speciale technieken te baat nemen. 

Pathogenese: histologische bevindingen 
Microscopisch onderzoek van door het herpesvirus veroor-
zaakte infectieprocessen in de chorioallantois van kip-
pe-embryonen en in celcultures heeft een duidelijk beeld 
gegeven van wat er zich bij de vorming van de vesikels 
allemaal afspeelt. Het cytoplasma van de huidepitheelcellen 
wordt na de besmetting met het virus oedemateus: de cellen 
degenereren door sterke ballonvormige opzwelling. Tegelij-
kertijd prolifereert het geïnfecteerde epitheel, waardoor de 
papels worden gevormd, die aan de ontwikkeling van de 
blaasjes voorafgaan. Ten overvloede gaat het intracellulaire 
oedeem gepaard met intercellulaire vochtophoping: door 
deze concentratie van vloeistof worden de blaasjes ge-
vormd. In de mucosa kunnen de oedemateuze celprolifera-
ties worden afgestoten: in die gevallen ontstaat een ulcus 
zonder dat het tot de vorming van blaasjes komt. 

Andere fundamentele veranderingen in de geïnfecteerde 
cellen bestaan in de vorming van partikels die in de 
celkernen worden ingesloten en verder in de ontwikkeling 
van veelkernige reuzencellen. In weefselcultures ontstaan 
deze reuzencellen op verschillende wijzen. Het kan b.v. 
geschieden doordat een geïnfecteerde cel een naburige 
niet-geïnfecteerde aantrekt. De celmembranen vloeien dan 
samen zodat een conglomeraat tot stand komt met verschil-
lende kernen. De (nog) niet geïnfecteerde kernen gaan 
vervolgens partikels insluiten en verzamelen zich in het 
centrum van het conglomeraat. Zo ontstaan in het algemeen 
de grootste van deze reuzencellen. De kleinere zijn weer het 
gevolg van een door het virus bewerkstelligde remming van 
de mitose van de geïnfecteerde gastheercel, nl. in de tweede 
fase, de zgn. metafase, wanneer de chromosomen in het 
equatoriale vlak zijn gerangschikt. In sommige cellen 
resulteert dan deze mislukte mitose in de vorming van 
verschillende kernmembranen, zonder dat het tot scheiding 
van het cytoplasma komt. Ook andere processen worden 
voor mogelijk gehouden. 

De hierboven geschetste gang van zaken: de vorming van 
insluitsels en die van reuzencellen hangt samen met het 
proces van reproduktie van het virus, dat, zoals eerder 
gezegd, in de celkern in gang wordt gezet. Uit deze reacties 
blijkt duidelijk dat het zich in het virus bevindende 
nucleoproteïne het vermogen bezit, zich in een normaal 
functionerende cel te nestelen en de bestemming daarvan 
zodanig te veranderen, dat zij als het ware een werkplaats 
wordt voor de produktie van nieuw virus. 

Immunoreacties op een herpesvirus-infectie 
Uitvoerige aandacht besteden Lennette en Magoffin aan de 

immunoreacties van de gastheer op een infectie met 
herpesvirus. Hun beschouwingen zijn van te specialistische 
aard om voor een gedetailleerde weergave in aanmerking te 
komen. Volstaan wordt met de vermelding dat bij elke 
infectie, dus ook die met herpesvirus, de immunoreacties 
zijn te verdelen in twee categorieën: 
1. die, waarbij humorale antistoffen zijn betrokken: deze 

zijn in het algemeen met serologische reacties redelijk 
gemakkelijk aan te tonen; 

2. die, welke door speciale immuuncellen worden bewerk-
stelligd. Deze immunoreacties komen in het bijzonder 
tot uiting bij verschillende soorten van weefseldestruc-
tie, o.a. het afstoten van transplantaten, de weerstanden 
tegen nieuwvormingen en bij auto-immuunziekten. Aan-
gezien virussen weefselcellen tot bronnen van nieuw 
virus en daarmee van antigenen kunnen maken, kan deze 
categorie van cellulaire immunosystemen van belang zijn 
om het lichaam van de geïnfecteerde cellen te ontdoen. 

Deze immunoreacties berusten op de activiteit van twee 
soorten lymfocyten. Eén daarvan, de B-lymfocyten, rijpen 
in plasmacellen die humorale antistoffen produceren. De 
andere, de zgn. T-lymfocyten, kunnen worden gestimuleerd 
door specifieke antigenen, waartegen zij gesensibiliseerd 
zijn; zij nemen dan deel aan verschillende typen van door 
cellen uitgelokte immunoreacties. 

Van beide immunosystemen zijn overigens nog diverse 
factoren onbekend. De resultaten van in het National 
Institute of Dental Research uitgevoerde experimenten 
doen vermoeden dat bescherming tegen herpes — en 
mogelijk ook tegen andere op viruswerking berustende 
recidiverende infecties — behalve een zeker vermogen tot 
de produktie van antistoffen — ook een volledig en actief 
complementsysteem nodig is. Bovendien zal het noodzake-
lijk zijn leukocyten te activeren en snel naar de plaats van 
infectie te dirigeren. Eén en ander betekent dat men erin 
moet slagen, de deficiënties in de bestaande immunoreac-
ties te doorgronden, opdat men de nodige maatregelen kan 
nemen om de werking van het virus teniet te doen. 

Latentieperiode van de herpesvirus-infectie 
Eén van de mysterieuze zaken, die de onderzoekers 
intrigeert, is het feit dat bij een groot percentage der 
patiënten de infectie — ondanks de aanwezigheid van 
antistoffen — recidiveert. Er bestaan dus, klinisch gespro-
ken, latente stadia tussen de `actieve' perioden, wanneer het 
virus als het ware opduikt uit endogene bronnen. Men 
verkeert echter in onzekerheid omtrent de betekenis van 
deze latentie en de daarbij betrokken mechanismen op 
cellulair niveau. Waar verblijft het virus in de perioden, dat 
het zich klinisch niet manifesteert en waarin het klaarblijke-
lijk ook niet in het speeksel of andere excretievloeistoffen 
aantoonbaar is? Betekent de intermitterende aanwezigheid 
van het virus in de mondvloeistof, zonder dat nochtans 
klinisch verschijnselen waarneembaar zijn, wellicht dat het 
virus zich voortdurend vermenigvuldigt in (verborgen) 
gebieden die met de mondholte in verbinding staan en dat 
het zogenaamde latentiestadium eigenlijk dient te worden 
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beschouwd als een toestand van chronische — zij het zeer 
lichte — infectie? Of is het eerder zo, dat tijdens de 
`inactieve' periode het virus ook werkelijk ophoudt zich te 
vermenigvuldigen en in een werkelijk latent stadium voort-
bestaat? 

Onderzoekingen van Lindgren c.s. (1968) doen vermoeden 
dat niet de parotis een bron van virusproduktie is, maar dat 
in andere speekselklieren en/of epitheelcellen van de 
oropharynx de vermenigvuldiging van virussen ook in de 
latente periode plaatsvindt. Dit verklaart echter niet de 
jarenlang recidiverende herpeslaesies in bepaalde huidge-
bieden (b.v. van dij of bil), die sommige patiënten ervaren. 
Datzelfde geldt voor recidiverende herpes van de cornea. 
Voor Paine (1964), als voor zo menig onderzoeker, is deze 
geheimzinnige voorkeur — jaar in jaar uit — voor een 
bepaald gebied (hetzij lip, cornea of genitaliën) juist een 
factor die de onzekerheid alleen maar vergroot. Het lijkt wel 
of het virus een bepaalde cel of celgroep heeft uitgezocht om 
zich blijvend in te nestelen. Hoe het virus daar echter ooit 
terecht kwam en wat voor cellen het daar gedurende de 
latente fase herbergen, is niet bekend. 

In experimenten op ratten heeft men zulke latente infecties 
kunnen uitlokken. Verondersteld werd dat het virus tijdens 
de inactieve fase in de basale epitheellagen van de door 
recidiverende herpes getroffen huidgebieden zou verblijven 
en ook zou overgaan op de opeenvolgende generaties der 
cellen, maar vreemd genoeg mislukten pogingen om het 
virus uit de desbetreffende huidfragmenten na excisie 
daarvan te isoleren. Paine (1964) noemt één verslag van een 
experiment, waarbij huidfragmenten van het aangezicht, 
die onderhevig waren aan recidiverende herpes, op een 
andere plaats van het lichaam werden getransplanteerd. In 
dat geval kwam het in de nieuwe omgeving niet meer tot 
recidiverende infectie. 

Volgens andere auteurs verblijft het virus in het latentiesta-
dium in perifere zenuwen of hun gangliën. Wordt het 
geactiveerd, dan verspreidt het zich van daaruit over huid-
en slijmvliescellen. Deze opvatting wordt gesteund door de 
in experimenten duidelijk gebleken affiniteit, die het her-
pesvirus ten opzichte van zenuwweefsel toont: evenals 
verschillende andere virussen is het sterk neurotroop; in 
verband daarmee bezit het tevens het vermogen om zich 
langs sensibele, motorische of sympathische zenuwbanen 
van de perifere gebieden, waar het binnendrong, naar het 
centrale zenuwstelsel te bewegen. Dit bleek althans in 
experimenten op geinfecteerde konijnen en muizen. Met 
speciale kleuringstechnieken kon daarbij worden aange-
toond dat dit transport eerder geschiedde via de celconglo-
meraten van de schede van Schwann dan via de zenuwuitlo-
pers zelf. In verband hiermee wordt eraan herinnerd dat bij 
een hoog percentage der patiënten die wegens neuralgif or-
me pijnen chirurgische behandeling van de derde trigemi-
nustak hebben ondergaan, herpes van lippen en/of gelaats-
huid optreedt. Deze laesies ontstaan dan aan de behandelde 
zijde gewoonlijk in de huid- en slijmvliesgebieden die 
worden verzorgd door de tweede en de sensibele vezels van 
de derde tak. 

Daarentegen blijken zij na destructie van het ganglion 
Gasseri (b.v. door alcoholinjecties) niet voor te komen. 
Daaruit heeft men begrijpelijkerwijs afgeleid dat dit gangli-
on een verblijfplaats voor het virus in het latente stadium 
zou zijn, hoewel men het met de tot nu toe gebruikelijke 
technieken daaruit nooit heeft kunnen isoleren. Pas in de 
laatste drie jaar zijn er rapporten verschenen waarin gemeld 
wordt dat dit in het dierexperiment met nieuwere methoden 
wél gelukt is. En eerst in de allerlaatste tijd zijn er twee 
onderzoekverslagen verschenen, die melden dat het herpes-
virus ook in het ganglion Gasseri van de mens zou zijn 
gevonden. Al deze bevindingen geven steun aan de door 
Paine in 1964 ontwikkelde hypothese, die het volgende 
inhoudt: 
1. In de primaire infectie worden waarschijnlijk, behalve 

de epitheelcellen ook de sensibele zenuweinden betrok-
ken. 

2. Het virus beweegt zich in deze zenuwen centripetaal, in 
het bijzonder via de cellen die de zenuwvezel omhullen. 

3. Wanneer de zich centraalwaarts bewegende infectie een 
ganglion bereikt, komt het tot een invasie van de 
betrokken celkernen. 

4. De niet-infectueuze kern van het virus kan in zijn latente 
stadium het ganglion als verblijfplaats kiezen; gewoon-
lijk is dat het ganglion Gasseri. 

5. Wanneer het herpesvirus wordt geactiveerd, kunnen 
nieuwe infectueuze partikels in de cellen van de gangli-
oncelkernen worden gesythetiseerd, waarna zij vrijko-
men in het cytoplasma van de zenuwcel. 

6. Met het transport van eiwit in de zenuwceluitlopers mee, 
bewegen deze viruspartikels zich in centrifugale rich-
ting, langs de ascilinder, totdat de epitheelcellen weer 
zijn bereikt. Daar worden dan de karakteristieke blaasjes 
gevormd. 

Aan deze hypothese kan nog de veronderstelling worden 
toegevoegd, dat sensorische prikkels van het epitheel van 
lippen, mondslijmvlies of eventueel andere aangedane 
gebieden eveneens de onder punt 5 genoemde activering, 
resp. vrijmaking van het virus, volgens een overigens nog 
niet nader te definiëren mechanisme, zouden kunnen 
uitlokken. Hetzelfde kan in principe worden verwacht van 
bv. hormonale invloeden, veroorzaakt door stress. Deze 
theoretische beschouwingen in verband met de latentie van 
het herpes simplex-virus zijn niet alleen aantrekkelijk 
omdat zij in overeenstemming zijn met de bij recidiverende 
herpesinfecties waargenomen processen, maar ook vanwe-
ge de parallel, die kan worden getrokken tussen deze 
processen en die van varicella-zoster-virusinfecties, waar-
bij het optreden van waterpokken (varicella) de primaire 
infectie voorstelt, die op latere leeftijd kan worden gevolgd 
door gordelroos (herpes zoster); de laatste is dus een 
recidiverende manifestatie van het latente varicella-virus. 
Het varicella-zoster-virus toont nl. biologisch, maar ook 
wat de antigene eigenschappen betreft, grote overeenkomst 
met het herpes simplex-virus: taxonomisch worden ze beide 
tot de herpesvirus-groep gerekend (zie tabel I, pag. 261, afl. 
juni 1975). 

Waterpokken en gordelroos 
Waterpokken en gordelroos zijn dus verschillende klinische 
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uitingen van hetzelfde virus, naar analogie van primaire en 
recidiverende verschijnselen van infectie met het herpes 
simplexvirus. Dit werd op grond van klinische en epidemio-
logische ervaringen al jarenlang vermoed, maar het bewijs 
werd pas in 1953 geleverd, toen het virus kon worden 
geisoleerd. 
De primaire infectie, die dus de symptomen van waterpok-
ken teweegbrengt, geschiedt bij de grote meerderheid der 
individuen in de kinderjaren. Het is echter mogelijk dat in 
een niet onaanzienlijk aantal gevallen van primaire infectie 
de verschijnselen ontbreken, of althans zo licht zijn dat ze

•niet als zodanig worden herkend. Sommige personen 
ontkomen in de kinderjaren aan de primaire infectie en deze 
heeft dan in een latere levensperiode plaats. Inderdaad 
komen bij volwassenen tot op middelbare leeftijd waterpok-
ken voor. 
Gordelroos representeert — naar analogie van recidiverende 
herpes simplex — het opnieuw actief worden van het 
endogene virus na een fase van latentie. Een verschil met 
herpes simplex is echter dat gordelroos veel minder vaak 
voorkomt en dat herhaling na de eerste aanval ervan niet 
dikwijls wordt waargenomen. 

Bij waterpokken is het mondslijmvlies meestal, maar niet 
altijd, betrokken. Daar beginnen de laesies als kleine, 
verspreide blaasjes, die snel tot erosies vervallen, daarbij 
oppervlakkige, rode zweertjes (2-4 mm in doorsnede) 
achterlatend, die omgeven zijn door een rode hof. Omdat ze 
niet pijnlijk zijn, worden ze soms niet opgemerkt. Er zijn 
echter voor zover bekend, bij waterpokken nooit op 
zichzelf staande mondslijmvlieslaesies — dus zonder huid-
efflorescenties — waargenomen. Wat deze laatste betreft, 
het kan voorkomen, dat zij maar in zeer bescheiden mate 
aanwezig zijn, b.v. een groepje van een dozijn verspreide 
blaasjes. In de meeste gevallen echter komt het tot de 
vorming van een meer algemeen verbreid exantheem, 
bestaande uit rose efflorescenties (papels, vlekken, blaas-
jes, die snel indrogen tot een korst, welke na enkele dagen 
afvalt). Deze efflorescenties ontstaan in opeenvolgende 
groepen gedurende 3 à 4 dagen en daardoor komen ze in 
diverse stadia van ontwikkeling voor, gewoonlijk verbreid 
over de romp, de proximale delen van de extremiteiten en 
het aangezicht. 

Bij gordelroos doen zich na de incubatietijd (ongeveer 1 
week) de volgende verschijnselen voor: eerst ontstaat pijn 
in het later aangedane huidsegment: een welomschreven 
gebied, bijna altijd aan één zijde. De vorm van dit segment 
wordt bepaald door de vertakking van een perifere sensibele 
zenuw. Een enkele maal komen daarbij algemene verschijn-
selen voor, in de vorm van lichte koorts en malaise. 
Vervolgens verschijnt binnen enige dagen het exantheem op 
de huid (eventueel de mucosa), ook weer volgens een vast 
patroon, dat overeenkomt met de uitbreiding van de 
betrokken zenuw. De meest voorkomende lokalisatie is het 
gebied, dat wordt geinnerveerd door de thoracale ganglia 
(uitbreiding vaak vanaf de wervelkolom naar voren). 
Minder frequent is de lokalisatie op de nek en de schouders 
(innervatie door de 2e-4e cervicale ganglia). 
In de betrokken ganglia kunnen histo-pathologische veran- 

deringen worden waargenomen, zoals infiltratie met lymf o-
cyten en verspreide hemorragische gebieden. Infiltratie met 
lymfocyten kan tot in de perifere zenuw worden vervolgd. 

Er zijn overigens talrijke klinische variaties van herpes 
zoster, naar gelang van het gebied dat is aangedaan. Zo kan 
herpes zoster in de uitwendige gehoorgang soms met 
facialisparalyse gepaard gaan. In 10 tot 15% der gevallen 
zijn de hersenzenuwen in de aandoening betrokken: de 
klinisch meest ernstige vorm is die waarbij den. trigeminus 
is getroffen. Hierbij kan herpes zoster ophthalmicus optre-
den met zeer pijnlijke laesies en kans op ulceratie van de 
cornea, wat via littekenvorming tot verlies van gezichtsver-
mogen kan leiden. 
Is de tweede trigeminustak aangetast, dan is het exantheen 
vaak gelokaliseerd op de desbetreffende helft van het 
zachte verhemelte en de huig. Bij aandoening van de 
sensibele vezels van de derde tak verschijnt het exantheem 
unilateraal op de tong, de gingiva ende onderlip. Het bestaat 
dan weer uit groepen van blaasjes, die snel eroderen; zij 
worden gevolgd door oppervlakkige zweertjes. Meestal 
genezen die zonder littekenvorming: in slechts enkele 
gevallen, zoals boven vermeld op de cornea, ontstaan de 
littekens wél. Zoals reeds werd opgemerkt, gaat aan herpes 
zoster een prodromaal stadium van pijn vooraf. Deze is 
soms vrij hevig en in het gebied van schedel en aangezicht 
kan zij — bij voorlopige afwezigheid van exantheem — ertoe 
leiden dat een tand of kies abusievelijk voor de oorzaak 
ervan wordt aangezien, wederom een bewijs dat men altijd 
op zijn hoede moet zijn met het duiden van pijnen in deze 
omgeving. Zo heeft herpes zoster van de n. facialis, resp. 
het ganglion geniculi, aanleiding tot het ontstaan van 
oorpijn, die ook weer verkeerdelijk aan een gebitselement in 
de onderkaak zou kunnen worden toegeschreven. 

Het blijkt trouwens dat na herpes zoster eveneens pijnen 
van neuralgiform karakter kunnen blijven bestaan, vooral 
bij oudere personen. Soms zijn de efflorescenties niet aan 
een bepaald gebied gebonden, maar meer algemeen over het 
lichaam verbreid. Dit komt echter voornamelijk voor bij 
patiënten met algemeen verminderde weerstand (o.a. bij 
leukemie; ook bij therapie met immunosuppressiva). 

Besmettelijkheid van waterpokken en gordelroos 
De practicus vraagt zich onwillekeurig af, welke risico's hij 
met deze aandoeningen loopt. Daarover te dezer plaatse een 
enkel woord. Waterpokken zijn iets minder besmettelijk 
dan mazelen, d.w.z. niet alle vatbare contacten krijgen de 
ziekte. Voor besmetting (de periode loopt vanaf één dag 
vóór het uitbreken der erupties totdat alle blaasjes zijn 
ingedroogd, wat meestal na 5 tot 10 dagen het geval is) is 
rechtstreeks contact nodig. Overbrenging door indirect 
contact is na enkele minuten luchten' al niet meer mogelijk. 
Gordelroos wordt bij kinderen vrijwel nooit gezien, maar 
wel bij volwassenen, die contact hebben gehad met een 
waterpokken-patiënt en die zelf vroeger ook waterpokken 
hebben gehad. Omgekeerd kunnen volwassenen met herpes 
zoster door rechtstreeks contact waterpokken bij kinderen 
veroorzaken. Hierop moet dus worden gelet bij bezoeken 
van deze patiënten aan kinderafdelingen van ziekenhuizen, 
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Bijzondere onderwerpen 

kleuterscholen, e.d. Overigens is herpes zoster niet zeer 
besmettelijk (Djajadiningrat c.s., 1971) 

Differentiële diagnose tussen de mondverschijnselen van de 
verschillende infectietypen. 
Hoewel de mondslijmvlies-erupties bij herpes simplex- en 
varicella-zoster-infecties in hoge mate overeenkomen, zo-
dat de diagnose in dit opzicht moeilijkheden zou kunnen 
opleveren, zijn er, mede door de begeleidende symptomen, 
haast altijd wel voldoende aanwijzingen om uit te maken 
met welk type infectie men te doen heeft. Zo is de pijn bij 
primaire herpes simplex en bij herpes zoster soms hevig, 
maar zij is bij de eerstgenoemde meer plaatselijk en 
constant, terwijl bij herpes zoster eerder sprake is van 
neuralgiforme pijn. Bovendien is bij herpes zoster de 
verbreiding van de blaasjes unilateraal, wat voor de andere 
vormen niet geldt. 

Bij virologisch onderzoek blijkt dat het herpes simplex-vi-
rus in afmeting en structuur gelijk is aan het varicella-zos-
ter-virus. In morfologisch opzicht is er zelfs onder de 
elektronenmicroscoop geen onderscheid te zien. Het enige 
verschil is gelegen in de immunologische reacties: immuun-
serum, bereid bij proefdieren, tegen het ene virus, neutrali-
seert niet het andere. Toch hebben beide typen verwante 
antigene componenten: dit kan in geval van infecties bij 
mensen tot serologische kruisreacties leiden. 

Infecties met Coxsackievirussen 
In tabel I (zie pag. 261, afl. juni 1975) zijn onder virussen, die 
op herpes gelijkende infecties veroorzaken, ook verschil-
lende typen genoemd van het Coxsackievirus (naar het dorp 
Coxsackie in de staat New (York, waar in 1948 dit virus uit de 
faeces van polio-patiënten werd geïsoleerd — zie ook 
Tijdschr Tandheelkd 80:68, jan 1953). Zij zijn nl. oorzaak 
van blaasjes en ulceraties in het slijmvlies van mond en 
pharynx, in het bijzonder bij kinderen beneden 10 jaar. 
Deze orale symptomen gaan gepaard met koorts en andere 
algemene verschijnselen die bij een acute infectie behoren. 
Het optreden ervan is sterk seizoengebonden: dit soort 
afwijkingen manifesteert zich epidemisch vooral in de 
zomer en in de herfstmaanden. Men onderscheidt drie 
verschillende categorieën: 

1. Herpangina, een term die door Zahorski al bijna 50 jaar 
geleden werd geintroduceerd om er een klinische entiteit 
mee aan te duiden, die hij toen al duidelijk onderscheidde 
van een herpesvirus-infectie. De aandoening kreeg 
weinig aandacht tot 1949, toen Huebner c.s. het verband 
legden met Coxsackie A-virussen. Vorm en lokalisatie 
van de laesies zijn kenmerkend. De ziekte begint acuut, 
met koorts, anorexie en slikklachten. Kinderen klagen 
over keelpijn, maar overigens zijn zij niet erg ziek. Het 
exantheem bestaat uit grijs-witte blaasjes, 1-2 mm in 
doorsnede, omgeven door een rode hof. Hun aantal is 
niet groot: het varieert van 2 tot ongeveer 15 en de 
lokalisatie is gewoonlijk beperkt tot de gehemeltebogen 
en de uvula; op palatum, tonsillen en tong komen zij 
minder voor, op het wangslijmvlies en de gingiva in het 
geheel niet. Na twee of drie dagen zwellen de vesikels 

op, breken door en gaan over in ulceraties met een 
felrode rand, die een grootte kunnen bereiken van circa 5 
mm in doorsnede. Blaasjes en zweertjes komen vaak 
gelijktijdig voor. De temperatuur begint meestal na 1 dag 
te dalen en het herstel volgt gewoonlijk binnen 1 week, 
zonder vorming van littekens. 

2. Hand- en voetziekte, in wezen een klinische variant van 
herpangina, echter daarvan te onderscheiden a. doordat 
de laesies nu ook op tong, wangslijmvlies en gingiva zijn 
te vinden, b. door het verschijnen van een exantheem 
elders, o. a. de extremiteiten, met een speciale predilectie 
voor de handpalm en de voetzool. Ook vingers en tenen 
zijn er dan meestal bij betrokken. Deze aandoening mag 
niet worden verward met besmettingen die de mens soms 
opdoet van virusziekten bij dieren, zoals mond- en 
klauwzeer. 

3. Acute lymfonodulaire pharyngitis, een syndroom, in 
1962 voor het eerst door Steigman en medewerkers 
beschreven, ook gelijkend op herpangina, maar daarvan 
verschillend door dat de laesies bestaan in kleine, 
geel-witte, compacte knobbeltjes, waaruit geen blaasjes 
of ulceraties voortkomen. De grootte varieert van 3-6 
mm en de knobbeltjes zijn omgeven door een erythema- 
teuze zone. Zij komen vooral op de gehemeltebogen, 
uvula en achterste pharynxwand voor en zij verdwijnen 
na een week of 10 dagen weer. Bij histologisch onder- 
zoek blijken de verhevenheden te bestaan uit dicht 
opeengepakte lymfocyten: vandaar de naam. De algeme-
ne symptomen zijn ook hier weer koorts en gebrek aan 
eetlust, voornamelijk door de pijnlijke keel. 
Dit syndroom wordt veroorzaakt door het Coxsackie-vi-
rus A 10; herpangina en hand- en voetziekte meest door 
andere vertegenwoordigers van de Coxsackie A-groep 
(zie tabel I, pag. 261, afl. juni 1975). 

Virologische aspecten van Coxsackie-virusinfecties 
De Coxsackie-virussen tonen, wat afmeting, structuur en 
biochemische eigenschappen betreft, grote gelijkenis met 
de polio- en echovirussen, waarmee zij gezamenlijk de 
enterovirus-groep vormen. Zij behoren tot de kleinste 
virussoorten (28 pm in doorsnede) en zij hebben een 
RNA-kern, die wordt omgeven door een kapside. De virions 
bezitten echter geen extra omhulling, zoals het herpesvirus 
(zie pag. 397) en zij missen essentiële lipoïden. Daardoor 
zijn zij resistent tegen pogingen ze te inactiveren door 
middel van ether en andere organische oplosmiddelen. In 
geïnfecteerde cellen zijn de viruspartikels alleen in het 
cytoplasma aantoonbaar. 
Een kenmerkende eigenschap van Coxsackie-virussen is 
hun uitgesproken pathogeniteit voor pasgeboren muizen: de 
virussen uit groep A (bestaande uit 24 soorten met verschil-
lende antigene eigenschappen) worden onderscheiden van 
die uit groep B (6 typen met verschillend antigeen vermo-
gen) door de afwijkende aandoeningen die zij in deze jonge 
dieren teweegbrengen. De meeste typen van de A-groep 
kunnen niet uit celcultures worden geïsoleerd: men is 
daarvoor grotendeels aangewezen op pasgeboren muizen. 
Op deze dieren worden — ter bevestiging van de diagnose — 
in het laboratorium immuniteitsproeven verricht met geïn-
fecteerd materiaal, verzameld uit de keel of de ontlasting 
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(eventueel ook uit de vesikels) van patiënten, van wie wordt 
vermoed dat zij aan een Coxsackie-virusinfectie lijden. 

Infecties met Coxsackie-virussen uit groep A komen zoals 
gezegd vooral bij kinderen voor: bij virusonderzoek van 
populaties gedurende de zomer worden dan ook bijna altijd 
virus A-typen gevonden in de faeces van ogenschijnlijk 
volkomen gezonde kinderen. De infecties komen in een 
aanzienlijk hoger percentage voor bij kinderen uit de lagere 
socio-economische milieus. Blijkbaar komt het in veel 
gevallen van herpangina en aanverwante afwijkingen niet 
tot klinisch waarneembare verschijnselen, maar toch is het 
niet ongewoon als verschillende kinderen uit één gezin aan 
de ziekte lijden. Waarom overigens de meerderheid der 
individuen na infectie met een virus vrijblijft van verschijn-
selen en waarom maar een betrekkelijk gering aantal met 

plaatselijke laesies van huid en slijmvlies op de infectie 
reageert, is een nog onopgelost probleem. 

Nadat aldus aan de hand van het artikel van Lenette en 
Magoffin een overzicht is gegeven van de op virusinfectie 
berustende ulceraties van het mondslijmvlies, zal in de 
volgende aflevering aandacht worden besteed aan het 
verschijnsel der recidiverende aften. 

V. 
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EXCERPTA ODONTOLOGICA 

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

Sectie III Conserverende tandheelkunde 

1344. Acid-etch technique. An international symposium. 
Diverse auteurs. Br Dent J 138: 261, 1975. 

Dit artikel bevat het verslag van een half december 1974 te 
St. Moritz gehouden internationaal symposium over de 
techniek van de etsing met zuren van het tandoppervlak ter 
verhoging van het houvast van adhesieve kunststoffen (o.a. 
fissuurlakken). Het symposium was georganiseerd door de 
bekende onderzoekers I. L. Dogon (Harvard School of 
Dental Medicine te Boston, Mass.) en L. M. Silverstone 
(London Hospital Medical College, Dental School). 
De eerste twee zittingen waren gewijd aan fundamentele 
biofysische problemen en aan middelen tot vergroting van 
de adhesieve krachten van de kunststoffen. Over dat laatste 
onderwerp sprak onze landgenoot J. Mends (Groningen) 
naar aanleiding van zijn desbetreffende experimenten in 
vitro. Dryer Jorgensen (Kopenhagen) hield een voordracht 
over de adaptatie van composieten en andere kunststoffen 
aan het door zuren geëtste tandoppervlak. Deze voordracht 
werd aangevuld door die van I. L. Dogon (Boston) over 
onderzoekingen met Concise. D. C. Smith (Toronto) en M. 
Buonocore (Rochester) belichtten het werkingsmechanisme 
van de hechting aan de harde tandsubstantie. 
In de derde zitting bespraken H. Ulvestad (Oslo) en P. Rock 
(Birmingham) verschillende klinische proefnemingen met 
fissuurlakken in de Scandinavische landen en in Engeland. 
Deze hadden merendeels tot tevredenstellende resultaten 
geleid, behalve die waarin de fissuurlak voornamelijk 
diende om fluor-ionen in de fissuren af te geven (zie Sectie 
II, nr. 844, maart 1975). H. M. Stiles van het National 

Institute of Dental Research rapporteerde uit de Verenigde 
Staten daarentegen uiteenlopende resultaten, zelfs al waren 
bij de experimenten dezelfde materialen gebruikt. Andere 
sprekers legden weer de nadruk op het belang van fissuur-
lakken voor de cariëspreventie, ook in gebieden waar het 
drinkwater een optimale fluorideconcentratie heeft. Im-
mers daarvan gaat de beschermende werking in de eerste 
plaats naar de gladde vlakken uit. De toepassing van 
fissuurlakken kan bovendien aan hulpkrachten worden 
toevertrouwd. 

In de vierde zitting besprak H. Retier (Witwatersrand) de 
pulpareacties op het etsende fosforzuur, speciaal als tand-
been is geëxponeerd. Uit experimenten op apen was hem 
gebleken dat in die gevallen het dentine van een bescher-
mende laag moet worden voorzien, alvorens het aangren-
zende glazuur mag worden geëtst. Hargreaves (Toronto) en 
Bjorvatn (Bergen, Noorwegen) wezen op het nut van 
adhesieve stoffen bij de restauratie van gefractureerde 
fronttanden en bij de behandeling van hypoplastische en 
intrinsiek verkleurde tanden. Ook pleitten zij voor het 
gebruik van sealants bij gehandicapte kinderen. Zij werden 
daarin bijgevallen door A. de Wilde (Gent). De overige 
sprekers braken een lans voor de toepassing van adhesieve 
stoffen voor parodontale spalken en voor de bevestiging van 
orthodontische brackets (zie ook Keizer, Ned Tijdschr 
Tandheelkd 82: 10, 1975). 

Visser — Brummen 

1345. Adaptation of some dental restoratives to cavity walls 
as observed with the scanning electron microscope. 
J. H. Meurman, M. Asikainen, M. Nevaste. Proc 
Finn Dent Soc 71: 36, 1975. 

In dit onderzoek over de adaptatie van amalgaam, silicaat-
cement, Sevriton en een aantal composieten (o. a. Adaptic, 
Restodent, Concise, Nuva-Fil) werd ook de invloed van het 
aanbrengen van een caviteitlak (Tubulitec: zie Sectie HI, nr. 
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