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Tijdens en na de geboorte van mens en 
dier wordt het voorheen steriele em-
bryo in hoog tempo gekoloniseerd 
door bacteriën en schimmels. Na korte 
tijd is een uitgebreide en in evenwicht 
met de gastheer levende microflora de 
vaste gast van het macro-organisme. 
Doordat het macro-organisme ver-
schillende milieu's schept, ontstaat 
ook een reeks van microflora's, die 
alle `buiten'-oppervlakken van de 
gastheer (huid, slijmvliezen, tandgla-
zuur, darmvilli, enzovoorts) bezetten. 
Hen wordt een essentiële rol toebe-
deeld bij een aantal voor de gastheer 
nuttige fysiologische en immunologi-
sche processen, alsmede bij de be-
scherming van de gastheer tegen scha-
delijke microbiële nieuwkomers. 
De in harmonie met de gastheer leven-
de microflora echter kan, als haar de 
kans wordt geboden, uit de band sprin-
gen, het evenwicht tussen gastheer en 
flora verstorend. Cariës, parodonto-
pathie en steenpuisten zijn enkele 
voorbeelden van een dergelijk ver-
stoord evenwicht. Wij zullen zien dat 
de parodontitis apicalis (nomencla-
tuur Interuniversitair Overleg Endo-
dontie, 1979) eveneens een aandoe-
ning is, waarvan de microbiële compo-
nenten tot de vaste flora van de gast-
heer behoren, en waarbij een versto-
ring van het evenwicht aan de kant van 
het macro-organisme (b.v. cariës of 
trauma gevolgd door pulpitis en pulna- 

*) Naar twee voordrachten gehouden tijdens de 
najaarsvergadering 1979 van de Vlaamse Afde-
ling der Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Tandheelkunde. 

necrose) leidt tot pathologie. 
Met betrekking tot de chronische pa- ' 
rodontitis apicalis (waartoe wij ons in 
dit artikel willen beperken) biedt de 
wetenschappelijke literatuur op dit 
moment voldoende houvast voor het 
formuleren van vier met elkaar samen-
hangende stellingen: 

1. De chronische ontsteking rondom 
de wortelpunt van gebitselementen 
met een necrotische pulpa (chronische 
parodontitis apicalis) wordt veroor-
zaakt door de microflora, die zich in 
het dode pulpaweefsel heeft genes-
teld. 

2. Doordat de gastheer reageert op de 
aanwezigheid van de micro-organis-
men met het in werking stellen van de 
a-specifieke en specifieke afweerme-
chanismen, wordt om de wortelpunt 
een wal van chronisch ontstekings-
weefsel gevormd: het granuloom. Dit 
ontstekingsweefsel maakt deel uit van 
de verdediging van het macro-organis-
me (micro-organismen worden er bij-
voorbeeld doeltreffend in vernietigd) 
en moet als zodanig worden gewaar-
deerd en ontzien. 

3. De chronische parodontitis apicalis 
is niet het gevolg van de vermenigvul-
diging van micro-organismen in het pe-
riapicale weefsel, maar is het gevolg 
van het in de periapex geraken van 
produkten van de microflora, die zich 
in het wortelkanaal heeft gevestigd. 
Het betreft toxinen (microbiële exo-
en endotoxinen) en antigenen (immu- 

Samenvatting: 

De etiologie en de pathogenese van chro-
nische parodontitis apicalis worden in dit 
overzichtsartikel besproken. Als oor-
zaak van de periapicale ontsteking wordt 
de reactie van het gastheerweefsel op de 
binnendringende produkten (toxinen, 
immunogenen) van de anaërobe micro-
flora in het avitale wortelkanaal aange-
wezen. 
Anachoresis als oorzaak van infectie van 
de ontstoken pulpa wordt benadrukt. 
Verder worden een aantal aspecten van 
de betrokken microflora, van de micro-
biële aanval en de daarop volgende ver-
dediging van de gastheer nader belicht. 
Tenslotte worden de implicaties van het 
voorafgaande voor de wortelkanaalbe-
handeling besproken, evenals de prog-
nose voor genezing onder verschillende 
pre-operatieve omstandigheden en bij 
verschillend resultaat van de kanaalpre-
paratie en obturatie. 

nogeen werkzame microbiële stofwis-
selingsprodukten en cel-bestandde-
len). Het periapicale ontstekingsweef-
sel ontstaat als gevolg van de wissel-
werking tussen de afweermechanis-
men van het macro-organisme en de 
microbiële produkten. 

4. De bescherming, die de afweerme-
chanismen bieden is in het geval van 
pulpanecrose en parodontitis apicalis 
ontoereikend, immers (a) de afweer 
leidt niet tot eliminatie van de micro-
organismen, wat normaliter als micro-
organismen het lichaam binnendrin-
gen wel het geval is; (b) hoewel de 
passage van micro-organismen ge-
woonlijk doeltreffend wordt verhin-
derd, kan de afweer niet voorkomen 
dat microbiële produkten al dan niet 
aan antistoffen gekoppeld tot immuun-
complexen — in de circulatie geraken 
en elders in het lichaam wellicht ont-
steking veroorzaken; (c) de lokale ver-
dediging kan (b.v. als de afweerme-
chanismen ook door andere oorzaken 
worden belast) te kort schieten met 
opvlamming en acute ontsteking als 
gevolg; en (d) het in stand houden van 
de verdediging tegen de voortdurende 
infiltratie van microbiële produkten 
betekent een belasting van de afweer-
mechanismen, die nadelig is voor de 
gastheer. 

318 



Post academiam 	 Ned Tijdschr Tandheelkd 87 (1980), september 

De ontoereikendheid van de verdedi-
ging heeft tot gevolg dat de chronische 
parodontitis apicalis (net als elke ande-
re ontsteking die niet geneest) met in-
grijpen van buitenaf moet worden be-
handeld. Het is vanzelfsprekend dat 
het het beste is om daarbij te beginnen 
met het wegnemen van de oorzaak, of 
anders gezegd met het elimineren van 
de microflora, die het wortelkanaal is 
binnengedrongen en zich aldaar heeft 
genesteld. Hiertoe heeft de tandarts 
principieel de keuze uit twee alterna-
tieven: de conservatieve wortelka-
naalbehandeling (zonodig gevolgd 
door een chirurgische wortelkanaal-
behandeling) en de extractie van de 
betrokken tand of kies. 
In de volgende paragrafen zullen wij 
enkele aspecten van de aanval door (de 
produkten van) de microflora en van 
de verdediging door (de afweermecha-
nismen van) het macro-organisme aan 
een nadere beschouwing onderwer-
pen. Wij willen daarbij terwille van de 
overzichtelijkheid en de leesbaarheid 
afzien van volledigheid. 

De microflora in het wortelkanaal 

In de pathogenese van chronische pa-
rodontitis apicalis spelen anaërobe 
bacteriën een essentiële rol. Strikt 
anaërobe bacteriën zijn massaal aan-
wezig in onze vaste microflora's (dik-
ke darm: meer dan 99,8% van de bacte-
riën is obligaat anaëroob; subgingivale 
plaque: meer dan 90% is obligaat anaë-
roob). De kennis van de vaste flora's 
van de mens is, merkwaardig genoeg, 
van zeer recente datum. Pas in de laat-
ste 10 jaar (enkele decennia na de grote 
microbiologisch-medische overwin-
ningen van de mens op de meeste in-
fectieziekten) kon een enigszins repre-
sentatief beeld van de bij de mens le-
vende microflora's worden verkre-
gen. Alleen al de inventarisatie van de 
mondflora's (waarvan er momenteel 
binnen elke mond 7 worden onder-
scheiden met te zamen meer dan 50 
verschillende bacteriesoorten per 
mond, waaronder vele moeilijk 
kweekbare anaëroben) is een enorme 
opgave gebleken. Begrijpelijkerwijs is 
onze kennis van de interacties tussen 
de soorten binnen één flora en tussen 

de flora en de gastheer nog erg onvolle-
dig. Met het toenemen van onze kennis 
groeit echter het besef dat de anaëro-
ben bij veel pathologische processen 
een rol spelen, die van doorslaggeven-
de betekenis is (Balows, 1975). 
Bij vele van de door anaërobe bacte-
riën veroorzaakte onstekingen is niet 
de aanwezigheid van één, maar is de 
gelijktijdige aanwezigheid van ver-
scheidene soorten bacteriën een voor-
waarde voor het ontstaan van patholo-
gie (Mackowiak, 1978; Hill, 1978; 
Sundqvist e.a., 1979). Soms scheppen 
de bacteriesoorten voor elkaar de le-
vensvoorwaarden (Mayrand en 
McBride, 1980), die noodzakelijk zijn 
voor het voortbestaan van elk van hen 
(dit is het geval bij iedere microflora), 
soms onderdrukt een op zichzelf niet 
pathogeen micro-organisme een on-
derdeel van de verdedigingsmechanis-
men van het macro-organisme, b.v. de 
fagocytose (Ingham e.a., 1977), waar-
door aan een pathogeen micro-orga-
nisme de kans wordt geboden zich te 
handhaven. 
Bij elementen met een gave tandkroon 
en een door trauma afgestorven pulpa 
kon worden aangetoond dat de om-
vang van de radiolucentie om de wor-
telpunt sterk is gecorreleerd met het 
aantal in het kanaal aanwezige bacte-
riesoorten en in mindere mate met het 
totale aantal bacteriën. Ook het optre-
den van pijn is gerelateerd aan het aan-
tal aanwezige soorten, waarbij de aan-
wezigheid van Bacteroides melanino-
genicus of Bacteroides asaccharolyti-
cus (voorheen Bact. melaninogenicus 
s.s asaccharolyticus) eveneens een 
conditio sine qua non lijkt te zijn 
(Sundqvist, 1976). Synergisme van 
een van deze twee bacteroïdes-soor-
ten enerzijds en anderzijds Campylo-
bacter, Peptococcus, Peptostrepto-
coccus, Eubacterium of andere wordt 
geacht een factor te zijn die van door-
slaggevende betekenis is voor het ont-
staan van parodontitis apicalis. 

De vraag doet zich uiteraard voor waar 
de bacteriën, die deel uitmaken van de 
microflora in het avitale wortelkanaal, 
vandaan komen. In sommige gevallen 
(ver voortgeschreden cariës, fractuur 
van de tandkroon e.d.) is er een open 

verbinding ontstaan tussen de mond-
holte en de pulpaholte. Orale micro-
organismen hebben dan rechtstreeks 
toegang en zullen zich, indien de om-
standigheden voor hen gunstig zijn, ter 
plaatse gaan vermenigvuldigen. In die 
gevallen waar de pulpaholte gesloten 
is naar de mondholte zal de bacteriële 
invasie (zeker in de meerderheid der 
gevallen) plaatsvinden via de bloed-
stroom. Recente studies (Silver e.a., 
1977; Hockett e.a., 1977; Ellen, 1978) 
hebben de al lang bestaande vermoe-
dens bevestigd dat kortdurende, loka-
le bacteriëmiën vele malen daags vóór-
komen. Met de voorheen gebruikte 
technieken konden deze bacteriëmiën 
niet worden aangetoond. Relatief mil-
de prikkels zoals kauwen, tandenpoet-
sen en knarsetanden blijken voldoen-
de te zijn om een dergelijke kortduren-
de, lokale bacteriëmie op te wekken. 
Het lijkt derhalve aannemelijk dat re-
gelmatig bacteriën langs deze weg in 
de pulpa geraken. Door het sterilise-
rende vermogen van het bloed en de 
afweermechanismen van gezond pul-
paweefsel zullen deze bacteriën in een 
korte tijd worden vernietigd, zodat het 
binnendringen verder geen gevolgen 
heeft. 
Het is echter bekend dat bacteriën, die 
door de bloedstroom worden meege- 
voerd, wél relatief gemakkelijk vaste 
voet krijgen in een pre-existente weef-
sellaesie (zie b.v. Nolte, 1978). Dit ver-
schijnsel staat bekend als anachoresis. 
Men zoekt de oorzaak ervan bij de 
aanwezigheid van lokale ontstekings-
verschijnselen, zoals de vorming van 
thrombi in de vaten en de lokale ver-
langzaming van de bloedstroom, en in 
de verminderde weerstand in gebieden 
van weefselnecrose. 
Aangezien het pulpaweefsel bij men-
sen dikwijls in verscheidene elemen-
ten chronisch is ontstoken als gevolg 
van cariës, trauma, preparatie en res-
tauratie, is de kans groot dat een pulpa 
geïnfecteerd raakt. Een dergelijke in-
fectie zal in voorkomende gevallen het 
ontstaan van pulpanecrose verhaas-
ten. Na de necrose van de pulpa heb-
ben de aanwezige bacteriën vrij spel 
omdat in het avitale wortelkanaal de 
verdediging van het macro-organisme 
is uitgeschakeld. 
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Het optreden van infectie van de ont-
stoken pulpa via de weg van de bacte-
riëmie werd in een aantal onderzoekin-
gen experimenteel bevestigd (Robin-
son, 1941; Burke en Knighton, 1960; 
Smith en Tappe, 1962; Gier en Mit-
chell, 1968). Interessant is nog de be-
vinding dat de componenten van de 
wortelkanaapuopa bij een gesloten pul-
paholte nog het meest overeen lijken te 
komen met die van subgingivale pla-
que. Dit draagt er toe bij te veronder-
stellen dat componenten van subgingi-
vale plaque via de circulatie de pulpa 
kunnen bereiken en infecteren. Ver-
der werd kortgeleden het resultaat ge-
publiceerd van een studie, waarin 
bleek dat micro-organismen die bij 
honden werden ingesloten in een wor-
telkanaal, waaruit de pulpa was geëx-
tirpeerd, na enige tijd konden worden 
teruggevonden in de eveneens geëxtir-
peerde wortelkanalen van elementen 
in andere kaakkwadranten (Allard 
e.a., 1979) Kennelijk waren bacteriën 
uit de geïnfecteerde kanalen in de cir-
culatie geraakt en had de ontsteking 
volgend op de pulpa-extirpatie in het 
apicale deel van de pulpastreng van de 
steriele, ongevulde kanalen een locus 
minoris resistentiae geschapen, waar 
de circulerende bacteriën vaste voet 
konden krijgen. Voor het bestaan van 
een dergelijke locus bij geëxtirpeerde, 
niet-gevulde wortelkanalen kon een 
histologisch bewijs worden verkregen 
in de vorm van microvasculaire be-
schadigingen in het meest apicale deel 
van de wortelkanaalpulpa en het daar-
op aansluitende parodontium (Allard 
en Stromberg, 1979). 
In dit verband is het wellicht interes-
sant te vermelden dat het fenomeen 
van de uitgebreide periapicale ontste-
king bij gesloten pulpakamer niet een 
probleem is dat uitsluitend bij de he-
dendaagse mens voorkomt. In Indi-
aanse schedels uit prehistorische be-
graafplaatsen zijn omvangrijke peria-
picale laesies aangetroffen bij elemen-
ten met naar de mondholte gesloten 
pulpakamers (Koritzer, 1968). 

Enkele aspecten van aanval en verde-
diging 

Alvorens met de eigenlijke bespreking  

hiervan te beginnen, is het van belang 
op te merken dat de ruimtelijke ver-
houdingen bij chronische apicale paro-
dontitis — te weten micro-organismen 
die zich in het avitale wortelkanaal 
`buiten' het vitale organisme ophou-
den, maar hun ziekmakende invloed 
tot in het organisme uitstrekken — een 
grote overeenkomst tonen met de situ-
atie die bestaat bij de (marginale) paro-
dontitis. En ook hier speelt synergis-
me tussen Bacteroides melaninogeni-
cus of Bacteroides asaccharolyticus 
en andere anaërobe micro-organismen 
een essentiële rol in de etiologie (Tan-
ner e.a., 1979; Slots, 1979; Socransky, 
1979). Veel van onze huidige inzichten 
met betrekking tot de pathogenese zijn 
dan ook ontleend aan onderzoeksre-
sultaten uit het terrein van de parodon-
tologie. 

Het is waarschijnlijk dat een selecte 
groepering uit het gezelschap van ora-
le micro-organismen in staat is in het 
avitale wortelkanaal de ecologische 
omstandigheden te vinden, dan wel te 
scheppen die zij voor hun groei nodig 
hebben. De restanten van de pulpa, 
binnenlekkend speeksel met voedsel-
componenten en via het apicale fora-
men binnensiepelend weefselvocht 
kunnen als voedingsbodem dienst 
doen. In een dergelijke microbiële ge-
meenschap worden door sommige mi-
cro-organismen exotoxinen gevormd, 
die met andere metabole produkten in 
het periapicale weefsel geraken. Bo-
vendien gaan in een dergelijke actieve 
samenleving ook grote aantallen mi-
cro-organismen te gronde waarbij en- 
dotoxinen en andere cel-bestanddelen 
vrijkomen, die vervolgens eveneens in 
het periapicale weefsel zullen door-
dringen. 
Er is aangetoond dat de produkten van 
ettelijke van de betrokken micro-orga-
nismen sterke ontsteking-verwekken-
de eigenschappen hebben (Lindhe en 
Socransky, 1979; Bergenholz, 1977). 
In hoeverre de genoemde toxinen hier-
bij een belangrijke rol spelen is nog 
onderwerp van onderzoek. Endotoxi-
nen zijn lipopolysacchariden, die een 
bestanddeel zijn van de buitenste laag 
van de celwand van gramnegatieve 
bacteriën. Het zijn stoffen die biolo- 

gisch zeer actief zijn. Onder andere 
macrofagen, neutrofiele granulocyten 
(polymorfonucleaire 	leukocyten), 
bloedplaatjes, B-lymfocyten en fibro-
blasten zijn zeer gevoelig voor endo-
toxinen; macrofagen stoten bij contact 
vrijwel onmiddellijk lysosomale enzy-
men uit (Bradley, 1979; McLeod en 
Balish, 1978). Ook activeren lipopoly-
sacchariden het complement-systeem 
en zetten daarmede het ontstekings-
mechanisme in gang (Bradley, 1979; 
Nygren e.a., 1979). Tenslotte blijken 
endotoxinen het immuunsysteem van 
de gastheer te remmen (Behling, 
1979). Uit de resultaten van onderzoek 
in ons eigen laboratorium kan wellicht 
worden afgeleid dat van het in dit on-
derzoek gebezigde endotoxine de rol 
gering is (Wesselink e.a., 1978), uit 
ander onderzoek zou echter het tegen-
deel kunnen worden afgeleid (Schein 
en Schilder, 1975). Over de rol van 
toxinen is het laatste woord derhalve 
nog niet gesproken. 

Meer is inmiddels bekend over de wer-
king van de verschillende microbiële 
produkten, die een immunogene wer-
king hebben. Genoemde produkten 
worden door het lichaam als lichaams-
vreemd herkend, zodat het immuun-
apparaat in werking treedt en zowel 
antistoffen als T-lymfocyten produ-
ceert, die gericht zijn tegen de onder-
scheiden microbiële produkten. Deze 
sensibilisatie van het lichaam heeft be-
langrijke gevolgen. Het immuunsy-
steem heeft namelijk een positieve en 
een negatieve kant. Naast de bescher-
mende, op handhaving van de integri-
teit van het eigen organisme gerichte 
werking, waardoor binnengedrongen 
lichaamsvreemde materie wordt geëli-
mineerd, is er ook een weefselbescha-
digende werking. Vooral bij een chro-
nische activatie blijkt de immuunreac-
tie zijn doel voorbij te schieten en dik-
wijls meer schade te veroorzaken dan 
in overeenstemming is met de ernst 
van de aanval. (Zij die last hebben van 
hooikoorts kunnen daar uit eigen erva-
ring over mee praten.) De resultaten 
van humaan en dier-experimenteel on-
derzoek maken het aannemelijk dat bij 
de chronische apicale parodontitis di-
recte overgevoeligheid (de mestcelre- 
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actie), immuuncomplexvorming en 
cellulaire immuniteit een rol spelen 
(Torabinejad en Bakland, 1978; Gen-
co, 1979; Listgarten, 1979; Gross e.a., 
1979; Roitt en Lehner, 1980) en dat 
deze processen weliswaar bescher-
ming bieden maar ook door hun nega-
tieve aspect een belangrijke bijdrage 
geven aan de pathogenese. Van de 
gang van zaken kunnen wij ons nu de 
volgende voorstelling maken. 
Als gevolg van de kauwactie en van de 
weefselvloeistofcirculatie dringen tel-
kens weer vanuit het avitale, door mi-
cro-organismen bezette wortelkanaal 
antigenen en soms micro-organismen 
(Isermann en Kaminsky, 1979) binnen 
in het periapicaal gelegen ontstekings-
weefsel (het granuloom). De indrin-
gers reageren met de daar aanwezige 
specifieke (d.w.z. afgestemd op het 
desbetreffende antigeen) antistoffen 
en gesensibiliseerde T-lymfocyten. 
Voorzover de antistoffen gekoppeld 
zijn aan mestcellen, heeft de binding 
met het antigeen tot gevolg dat de 
mestcel een aantal biologisch actieve 
stoffen uitstoot, waaronder ontste-
kingsmediatoren (directe overgevoe- 
ligheid). Met de overige, humorale an-
tistoffen vindt een binding aan de anti-
genen plaats waarbij immuuncom-
plexen worden gevormd.*)  Voorts 
worden eventuele, binnengedrongen 
micro-organismen met antistof bedekt 
en vervolgens gefagocyteerd door gra-
nulocyten en macrofagen. De gesensi-
biliseerde T-lymfocyten, tenslotte, 
worden bij contact met de micro-orga-
nismen of de overige antigenen gesti-
muleerd tot de afgifte van lymfokines, 
die onder andere dodelijk zijn voor mi-
cro-organismen en andere cellen, en 
die granulocyten en macrofagen aan-
trekken en de fagocytose stimuleren, 
en ook verder de ontsteking in gang 
zetten. De genoemde processen zijn 
alle gericht op de herkenning, isolatie 
en vernietiging van binnengedrongen 
lichaamsvreemde elementen en der-
halve op de handhaving van de integri-
teit van het macro-organisme. Onste- 

*' De aanwezigheid van immuuncomplexen in 
de periapicale laesie is aangetoond (Torabinejad 
en Kettering, 1979). 

king is een integrerend bestanddeel 
van dit verdedigingsmechanisme. 

Echter, zelfs als de indringers zijn her-
kend en afgezonderd, en de micro-or-
ganismen onder hen zijn gedood, is 
hun schadelijke invloed daarmede nog 
niet afgelopen. De fagocyterende cel-
len zijn namelijk voor het doden van 
micro-organismen en voor het afbre-
ken van de dode cellichamen en andere 
gefagocyteerde materie uitgerust met 
agressieve stoffen en met enzymen, 
die diverse destruerende reacties kata-
lyseren. Deze agressieve stoffen en 
enzymen nu, komen in aanzienlijke 
hoeveelheden vrij in het periapicale 
weefsel tijdens de fagocytose, maar 
vooral als gevolg van degeneratie en 
celdood van de fagocyterende cellen 
bij de moeizame vertering van bacte-
rielichamen en immuuncomplexen 
(Ginsburg en Sela, 1976; Klebanoff en 
Hamon, 1975). In het periapicale weef-
sel gaan hierdoor vele bij de verdedi-
ging betrokken cellen ten gronde en 
worden ook talloze onschuldige om-
standers (fibroblasten, er1dotheelcel-
len e.d.) gedood. Deze weefselbescha-
diging is op haar beurt weer een nieuwe 
oorzaak van ontsteking. 

Samenvattend kan worden gesteld dat 
de verdedigingsmechanismen er over 
het algemeen in slagen het macro-or-
ganisme te vrijwaren van zeer ernstige 
gevolgen van de invasie van het wor-
telkanaal door micro-organismen, 
t.w. de verspreiding van micro-orga-
nismen en grote immuuncomplexen 
door het gehele lichaam. Deze name-
lijk worden in het periapicale ontste-
kingsweefsel en de regionale lymfklier 
opgevangen en vernietigd. Echter de 
tol die hiervoor moet worden betaald is 
een lokale chronische ontsteking. 
Voor de volledigheid kan aan de hier-
vóór gegeven beschrijving van de oor-
zaak van chronische apicale parodon-
titis nog worden tegevoegd dat uit re-
cente onderzoekresultaten, mag wor-
den afgeleid dat aan produkten van het 
verval van het pulpaweefsel geen rol 
van betekenis in de pathogenese moet 
worden toegekend (Sundqvist, 1976; 
Makkes e.a., 1978, 1978). 

De aanval elders in het lichaam 

Het lichaam poogt, zoals gezegd, het 
wortelkanaal aan de apicale zijde af te 
sluiten teneinde het binnendringen 
van micro-organismen en andere li-
chaamsvreemde elementen te voorkó-
men. De middelen waarvan het li-
chaam zich daarbij bedient zijn ontste-
king en immuunreacties. Als onder-
deel van de verdediging wordt een wal 
van ontstekingsweefsel gevormd (het 
granuloom), waarin door onder andere 
granulocyten, macrofagen, mestcel-
len, antistof-producerende plasmacel-
len en gesensibiliseerde lymfocyten de 
binnendringende micro-organismen, 
toxinen en antigenen onschadelijk 
moeten worden gemaakt. 

Aangezien de chronische apicale paro-
dontitis zich afspeelt in een gebied dat 
is beschermd tegen mechanische in-
vloeden, mag worden verwacht dat de 
bovengenoemde afsluiting over het al-
gemeen doeltreffend is tegen de passa-
ge van levende micro-organismen. Bo-
vendien geeft de lymfklier, waarop het 
betrokken gebied draineert, nog een 
extra beveiliging. Indiende afweerme-
chanis men van het lichaam niet ernstig 
in het ongerede zijn geraakt (b.v. door 
diabetes, door carcinomen, door een 
onvolkomen of met immuunsuppres-
siva onderdrukt immuunsysteem 
e.d.), dan zal chronische apicale paro-
dontitis derhalve waarschijnlijk 
slechts infrequent de oorzaak zijn van 
een bacteriëmie zulks in tegenstelling 
tot (marginale) parodontitis, die zoals 
bekend als gevolg van kauwen, poet-
sen enzovoorts regelmatig een bacte-
riëmie teweegbrengt. De bovenstaan-
de uitspraak vindt een bevestiging in 
de constatering dat in gevallen van 
chronische parodontitis apicalis de 
reiniging van het wortelkanaal met vij-
len en ruimers geen bacteriëme lijkt te 
veroorzaken, mits het foramen apicale 
niet door de instrumenten wordt ge-
passeerd (Baumgartner, 1967, 1977). 
Ook van grote immuuncomplexen 
mag worden verondersteld dat zij veel-
al worden weggevangen in het periapi-
cale ontstekingsweefsel. 
Tegen de passage van microbiële cel-
bestanddelen, van antigenen en kleine 
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immuuncomplexen biedt het ontste-
kingsweefsel rondom de wortelpunt 
echter ongetwijfeld onvoldoende be-
scherming. Het gevolg is dat deze pas-
santen zich door het lichaam versprei-
den en elders schade kunnen aanrich-
ten. Met betrekking tot deze versprei-
ding bieden een aantal onderzoekin-
gen relevante gegevens. Recent is een 
belangwekkend onderzoek, waarbij 
een radioactief gemerkt aminozuur, 
14C-leucine, in de snijtand van ratten 
werd gebracht. Na verloop van enige 
tijd bleek het 14C zich voornamelijk te 
hebben opgehoopt in de lever, de nier, 
de milt, de longen en de bijnier (Feiglin 
en Reade, 1979). 
In hetzelfde onderzoek werden radio-
actief gemerkte plastic bolletjes met 
een diameter in de grootte-orde van 
bacteriën in de rattesnijtand gebracht. 
Deze bolletjes zijn niet of nauwelijks 
immunogeen en worden dan ook niet 
gefagocyteerd. Zij werden vooral te-
ruggevonden in de submandibulaire 
speeksel- en lymfklieren van de ipsila-
terale zijde en in de longen*), echter 
ook in de lever, nier, milt en bijnier. 
Reeds eerder was gebleken (bij katten) 
dat loodoxyde uit een wortelkanaal-
vulling wordt teruggevonden in het 
bloed en in de lever, de nier, de milt, de 
hersenen en de bijnier (Oswald en 
Cohn, 1975; Chong en Senzer, 1976) 

Op welke wijze nu kunnen de micro-
biële produkten, die ontsnapt zijn aan 
de `bewakers' in het ontstekingsweef-
sel rondom de wortelpunt en in veraf-
gelegen organen zijn terechtgekomen, 
het lichaam schade berokkenen. Som-
mige antigenen kunnen reageren met 
de weefseleiwitten van de gastheer. 
Het immuunsysteem van de gastheer 
zal vervolgens een immuunrespons 
opbouwen tegen de aldus veranderde 
weefseleiwitten en trachten deze te 
vernietigen. En dergelijke immuunre-
actie gaat gepaard met ontsteking en 
kan nog voortduren lang nadat de oor-
spronkelijk binnengedrongen micro-
biële antigenen zijn verdwenen. Ook is 

*) Dikwijls wordt er verband gelegd tussen orale 
ontstekingen en longabcessen (Larik e.a., 
1978). 

het mogelijk dat microbiële immuno-
genen de gastheer sensibiliseren; bij 
een volgend contact met het immuno-
geen, dat dan antigeen wordt genoemd 
zal zich op de contactplaats een over-
gevoeligheidsreactie (gepaard aan 
ontsteking) afspelen. Verder kan een 
zogenaamde determinant van een mi-
crobieel antigeen zoveel overeen-
komst hebben met bestanddelen van 
sommige gastheerweefsels dat de an-
tistof, die het immuunapparaat van de 
gastheer produceert, zich ook tegen 
deze gastheer-weefselbestanddelen 
richt. Ook deze reactie heeft indirect 
ontsteking tot gevolg. Een bekend 
voorbeeld van dit mechanisme is het 
nu gelukkig zeldzaam geworden 
acuut-reuma: twee tot drie weken na 
de infectie met (3-hemolytische strep-
tokokken van de A-groep produceert 
het immuunapparaat antistof, dat zich 
niet alleen aan de betrokken strepto-
kok bindt, maar dat ook het bindweef-
sel van hart, gewrichten en spieren 
aantast. 

Behalve bovengenoemde antigeenre-
acties is het niet uitgesloten dat ook 
immuuncomplexen een rol spelen. In-
dien complexen van antigeen en antis-
tof in de circulatie geraken en zich wel-
licht (net als de hiervoor beschreven 
plastic bolletjes) in sommige orgaan-
weefsels ophopen, dan zullen deze 
complexen aldaar het complement-
systeem activeren en daarmede ont-
steking in gang zetten. Echter bij per-
sonen met (marginale) parodontitis 
werden geen met het bloed mee circu-
lerende immuuncomplexen aangetrof-
fen (Mackler e.a., 1979), wellicht 
doordat zij binnen de parodontale lae-
sie worden vastgehouden of doordat 
zij snel uit de circulatie worden wegge-
vangen. Het is natuurlijk ook mogelijk 
dat de detectie-methoden nog onvol-
doende verfijnd zijn. 

Immuuncomplexen kunnen op vele 
plaatsen in het lichaam verandering te-
weegbrengen en men veronderstelt 
dat de depositie van circulerende im-
muuncomplexen een belangrijk patho-
geen mechanisme is in een veelvoud 
van ziekten; verscheidene vormen van 
glomerulonefritis en arteritis (met na- 

me periarteritis nodosa) worden toe-
geschreven aan het neerslaan van im-
muuncomplexen (Leber en McClus-
key, 1974). 
De in de voorafgaande paragraaf be-
schreven fenomenen kunnen worden 
gerangschikt onder de verschijnselen 
die worden toegeschreven aan focale 
infectie (Thoden van Velzen, 1973). Al 
vroeg in de geschiedenis is er verband 
gelegd tussen orale ontstekingen en 
het optreden van ziekteverschijnselen 
elders in het lichaam. *) Een verklaring 
voor dit verband, dat onmiskenbaar 
aanwezig is, heeft men willen geven in 
wat bekend staat als de focal infection-
theorie. Momenteel echter worden 
tenminste 5 focal infection-theorieën 
gepropageerd (Thoden van Velzen, 
1973). Gezien de verwarring die alleen 
al hierdoor rond dit begrip is ontstaan, 
het feit dat voor velen het begrip focal 
infection een zekere emotionele bela-
denheid lijkt te hebben en de omstan-
digheid dat er bovendien meestal geen 
sprake is van infectie, lijkt het gewenst 
om de term niet meer te gebruiken en 
de voorkeur te geven aan termen als 
bacteriëmie, immuuncomplex-ziekte 
e.d. , termen die nauwkeuriger het des-
betreffende verschijnsel beschrijven. 
Met het gebruik van deze laatstge-
noemde termen ontstaat dan tevens 
een betere aansluiting op de terminolo-
gie die medisch gangbaar is. 
In dit verband kan nog worden opge-
merkt dat een bacteriëmie die wordt 
veroorzaakt door orale micro-organis-
men waarschijnlijk een extra risico in 
zich bergt doordat vele orale micro-
organismen het vermogen hebben zich 
aan oppervlakken te hechten en daar-
door eerder dan de componenten van 
andere microflora's vaste voet krijgen 
op oppervlakken waar het bloed langs 
vloeit zoals (beschadigde) hartklep-
pen (Abraham-Inpijn, 1978). 

Aspecten van behandeling en genezing 

In het voorafgaande is uiteengezet dat 

*) Waarbij men meestal niet in de eerste plaats 
de apicale parodontitis op het oog had, maar (en 
niet ten onrechte) de (marginale) parodontitis. 
Later is, waarschijnlijk onder invloed van de 
röntgenfoto, de aandacht steeds meer verscho-
ven naar de apicale parodontitis. 
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de pathogene micro-organismen voor-
al moeten worden gezocht bij de anaë-
roben. Een bacteriologische controle 
op de steriliteit van het wortelkanaal is 
daardoor ook alleen zinvol als gebruik 
wordt gemaakt van een (technisch las-
tige) strikt anaërobe werkwijze. Het 
`kweken aan de stoel', zoals dat tot 
dusverre gebruikelijk was moet in het 
licht van onze huidige kennis weinig 
nuttig worden geacht. In elk geval is 
het resultaat van een dergelijke kweek 
niet goed te interpreteren. Op andere 
gronden dan bovenstaande technisch-
microbiologische overwegingen, ko-
men ook anderen tot dezelfde gevolg-
trekking (White, 1976). In de Verenig-
de Staten blijkt 5% van de endodontis-
ten gebruik te maken van bacteriologi-
sche controle bij de behandeling in ge-
val van pulpitis. Dit aantal stijgt tot 
10% als het de behandeling van acute 
parodontitis apicalis betreft (Dorn 
e.a., 1977). 

Veel belangrijker is het in elk geval om 
maximale aandacht te besteden aan de 
reiniging en afsluiting van het wortel-
kanaalstelsel. Verwijdering van de mi-
croflora en haar produkten elimineert 
immers de oorzaak van de periapicale 
ontsteking en een hermetische afslui-
ting voorkómt het opnieuw binnen-
dringen van bacteriën. Het is een ge-
lukkige omstandigheid dat bacteriën 
slechts in grote aantallen kwaad kun-
nen (over het algemeen moeten er ten-
minste 100.000 aanwezig zijn). Boven-
dien moeten er dan nog ettelijke bacte-
rie-soorten tegelijkertijd aanwezig zijn 
wil zich een nieuwe pathogene micro-
flora ontwikkelen. De clinicus moet er 
dus voor zorgen dat het onmogelijk 
wordt dat eventuele, in het wortelka-
naal doorgedrongen bacteriën zich 
vermenigvuldigen. De beste manier 
om dit te bereiken is niet door middel 
van antibiotica of desinfectantia, maar 
door het eenvoudigweg wegnemen 
van de ruimte waarin vermenigvuldi-
ging zou kunnen plaatsvinden. Met an-
dere woorden door de preparatie- en 
vultechniek zodanig te optimaliseren 
dat een kanaalvulling wordt aange-
bracht, die de gehele ruimte van het 
wortelkanaal opvult. Daartoe moet 
deze ruimte vanzelfsprekend eerst 

worden ontdaan van alle resten pulpa-
weefsel. Een belangrijk hulpmiddel bij 
de reiniging van de pulpaholte is het 
voortdurend spoelen, bijvoorbeeld 
met natriumhypochloriet-oplossing. 
Natumhypochloriet wordt gebruikt 
in concentraties van 1/2 tot 5%. Het lost 
weefselresten op en desinfecteert 
(Spángberg e.a., 1979; Thé, 1979; 
Council on Dental Materials enz., 
1979). Als natriumhypochloriet wordt 
gebruikt dan is het verder overbodig 
om een strikt aseptische techniek door 
te voeren. Ook het gebruik van een 
kogelsterilisator kan achterwege blij-
ven als de kanaalpreparatie wordt uit-
gevoerd met een regelmatig ververst 
depot natriumhypocloriet in het wor-
telkanaal en de pulpakamer.*)  

Aangezien het macro-organisme uit-
eindelijk op eigen kracht moet zorgen 
voor de genezing van de parodontitis 
apicalis (de behandeling kan niet meer 
doen dan de voorwaarden scheppen 
waaronder genezing mogelijk wordt) 
ligt het voor de hand dat chronische 
irritatie of herhaalde insulten van het 
periapicale weefsel vermeden moeten 
worden. Vanuit dit gezichtspunt be-
zien zou het dan ook de voorkeur ver-
dienen om geen medicament in te slui-
ten tussen de opeenvolgende zittingen 
en het aantal zittingen zoveel mogelijk 
te beperken, liefst zelfs tot één. Voorts 
verdient een doeltreffend, kortwer-
kend desinfectans de voorkeur boven 
een langdurig werkzaam middel. Uit 
het feit verder dat wij (met veel moeite 
en inspanning) het wortelkanaal moe-
ten ontdoen van de microbiële produk-
ten, die immers door hun antigeniciteit 
diverse immuunmechanismen in wer-
king stellen, volgt logischerwijs dat wij 
niet met onze medicamenten en wor-
telkanaalvulmaterialen nieuwe antige-
nen moeten introduceren. Van vele 
van de in gebruik zijnde medicamen- 

*) Wel dient men er vanzelfsprekend voor zorg 
te dragen dat er geen overdracht van pathogene 
kiemen van patiënt op patiënt kan plaatsvinden. 
Alle endodontische instrumenten dienen der-
halve afdoende te worden gesteriliseerd, bij-
voorbeeld in een autoclaaf. Voor deze sterilisa-
tie is de kogel- of glasparelsterilisator ten enen-
male ongeschikt. 

ten en materialen is aangetoond dat zij 
zich binden aan eiwitten van de gast-
heer en daarmede antigene eigen-
schappen krijgen (Makkes e.a., 1978, 
1978; Thoden van Velzen en Felt-
kamp-Vroom, 1977; Block e.a., 1979) 
dit dus in aanvulling op het (veel zeld-
zamere) geval dat patiënten overge-
voelig zijn geraakt voor het middel als 
zodanig (Thoden van Velzen, 1973). 

In directe relatie met de antigene wer-
king staat de molecuul-configuratie 
van het middel. Het menselijk organis-
me zal veel moeite hebben met verwer-
king van (m.a.w. veel meer geïrriteerd 
worden door) complexe en niet-biolo-
gische structuren, dan met eenvoudige 
anorganische verbindingen. Met name 
bijvoorbeeld de ringstructuur van het 
parachloorfenol zal door het gastheer-
organisme uiterst moeilijk kunnen 
worden afgebroken of afgevoerd. Het 
verdient zeker aanbeveling om voor de 
desinfectie gebruik te maken van een-
voudige anorganische verbindingen, 
zoals natriumhypochloriet, jood-jood-
kalium, e.d. (Spángberg e.a., 1979). 
Omstreeks 14% van de Amerikaanse 
endodontisten heeft op grond van bo-
venstaande overwegingen afgezien 
van het gebruik van wortelkanaalme-
dicamenten (Dorn e.a., 1977). 

Oorzaken van mislukking 

Het blijkt dat de wortelkanaalbehan-
deling in lang niet alle gevallen succes-
vol is. In de literatuur hanteert men 
zeer uiteenlopende percentages voor 
succes, respectievelijk mislukking. 
Het succes-percentage hangt waar-
schijnlijk in de eerste plaats af van de 
criteria, die worden aangelegd voor de 
beslissing of een behandeling al dan 
niet is geslaagd en verder van de vak-
bekwaamheid, de behandelmethode 
en de initiële beslissing om een geval al 
dan niet endodontisch te behandelen. 
Bovendien is het welslagen afhanke-
lijk van de pre-operatieve omstandig-
heden (vitale pulpa, necrotische pul-
pa, periapicale radiolucentie of niet, 
open of gesloten pulpakamer enz.) en 
van het resultaat van preparatie en ob-
'turatie van het wortelkanaal (Thoden 
van Velzen e.a., 1980). De tabel geeft 
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I)  

Tabel. De kans (in procenten) op succes dan wel mislukking van de wortelkanaalbehandeling voor verschillende pre-operatieve omstandigheden, 
alsmede het effect van het resultaat van preparatie en obturatie op deze kansen. 

Pre-operatieve status Behande- 

lingsre- 

sultaat 

Kans 

in 

% 	1 ) 

Effect van het preparatie- en obturatie-resultaat op de kans ( in n ) 

Periapicale 
Pulpa 	radiolucentie 

Relatie vulling en röntgencontour 2) 
Complicatie 3) 

Vulling slecht 

gecondenseerd ") > 1 mm binnen ± 1 mm > z mm voorbij 

vitaal 	nee 92 96 93 87 84 71 

ja 	5) 
succes 

80 91 84 70 72 48 

necrotisch 	nee 96 98 97 94 86 83 

ja 84 92 87 77 67 53 

vitaal 	nee 5 2 4 9 5 17 

ja twijfel- 16 6 12 25 14 40 

necrotisch 	nee achtig 0 0 0 0 0 0 

ja 3 5 11 5 19 

vitaal 	nee 3 3 4 11 12 

ja 
mislukt 

4 - 4 5 14 12 

necrotisch 	nee 4 2 3 6 14 1 7 

ja 9 5 8 12 28 28 

naar resultaten van Kerekes en Tronstad (1979); 
2) naar resultaten van Jokinen (1978); 
3) gebroken instrument, wortelperforatie, niet-gevuld kanaal; naar resultaten van Kerekes en Tronstad (1979); 
4) naar resultaten van Adenubi en Rule (1976); 
5) steeds inclusief twijfelachtig (Kerekes en Tronstad, 1979). 

een indruk van de mate waarin de pre-
operatieve condities en de resultaten 
van het vullen van het kanaal de statis-
tische kans op welslagen dan wel mis-
lukken beïnvloeden. Echter ook ande-
re factoren dan de genoemde zullen 
van invloed zijn op het resultaat van de 
behandeling. 

In de literatuur worden voor het mis-
lukken van de endodontische therapie 
de navolgende oorzaken opgegeven: 
— onvoldoende reiniging of afsluiting; 
— irritatie door onoplosbare immuun-
complexen of bacterie-celwandfrag-
menten; 
— irritatie door medicamenten, door 
de wortelkanaalvulling of door door-
geperst materiaal; 
— persistentie van een kyste; 
— irritatie door cholesterolkristallen 
afkomstig van een inmiddels verdwe-
nen kyste: cholesteatoma. 

Immuuncomplexen worden slechts 
met grote moeite afgebroken. Zij zijn 
na weken nog aantoonbaar in de 

macrofagen (Klebanoff en Hamon, 
1975). Hun aanwezigheid in de periapi-
cale lesie is vastgesteld (Torabinejad 
en Kettering, 1979). Het is heel wel 
mogelijk dat zij een rol spelen bij het 
Met-genezen van de laesie. Bacterie-
celwandfragmenten kunnen vaak niet 
worden afgebroken door fagocyteren-
de cellen. Zij worden dan overgedra-
gen van celgeneratie op celgeneratie 
en onderhouden daarmede gedurende 
jaren een chronische ontsteking (Gins-
berg en Sela, 1976). Het is niet uitge-
sloten dat zij soms de oorzaak zijn van 
het niet-genezen van de peri-apicale 
laesie. Hun aanwezigheid in de laesie 
is echter niet vastgesteld. Ook experi-
menteel werd (nog) geen bevestiging 
verkregen (Hunter e.a., 1979). 

Soms geneest de apicale parodontitis 
met de vorming van een bindweefsel-
litteken (Thoden van Velzen, 1973). 
De ingroei van het beenweefsel blijft 
dan (gedeeltelijk) achterwege. Dit zo- 
genaamde apicale litteken bevat geen 
componenten van een immuunreactie 

of ontsteking (Torabinejad en Kette-
ring, 1979; Pulver e.a., 1978). 
Het niet verdwijnen van de periapicale 
radiolucentie op de röntgenfoto stelt 
de tandarts voor een moeilijke beslis-
sing. Immers het is niet bekend wat de 
oorzaak daarvan is. Betreft het wel-
licht een apicaal litteken of bijvoor-
beeld het betrekkelijk onschuldige 
cholesteatoma? Vaste regels zijn niet 
te geven; ieder geval vereist een nieu-
we beslissing, die is afgestemd op de 
patiënt en waarin rekening is gehou-
den met de voorgeschiedenis, de om-
vang van de laesie en dergelijke. De 
meeste endodontologen nemen een af-
wachtende houding aan als de radiolu-
centie duidelijk kleiner is geworden en 
er geen pijn is. Indien echter op langere 
termijn de laesie niet in omvang is afge-
nomen, of zelfs groter is geworden of 
indien er een fistel blijft bestaan, of als 
er bij voortduring pijn is (hoe gering 
ook), dan wordt dit over het algemeen 
beschouwd als een dwingende indica-
tie voor verdere endodontische behan-
deling of extractie. De verdere endo- 
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dontische behandeling zal bestaan uit 
een chirurgische behandeling, mits 
men zich er van heeft overtuigd dat de 
wortelkanaalbehandeling adequaat is 
uitgevoerd en er bijvoorbeeld geen ka-
nalen zijn vergeten. 

Summary: 

Title: Chronic apical periodontitis. 
The aetiology and pathogenesis of chronic api-
cal periodontitis are reviewed. The reaction of 
the macroorganism to the invading products 
(toxins, immunogens) generated by the anaero-
bic microflora in the nonvital root canal are indi-
cated as the cause of the periapical inflammati-
on. 
It is stressed that anachoresis will be often the 
cause of infection of the inflamed pulp. In additi-
on, some aspects of the microflora involved, and 
of the microbial attack and the ensuing defence 
of the macroorganism are discussed. Lastly, the 
implications of the foregoing for the treatment of 
the root canal are discussed. 
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WAT IS `VEILIG' EN HOE GROOT ZIJN `RISICO'S' BIJ 
TOEPASSINGEN VAN IONISERENDE STRALING?*)  

1. Inleiding 

Voor een zinvolle discussie over de 
vraag of bepaalde toepassingen van io-
niserende straling voldoende veilig 
zijn, is het van belang een aantal alge-
mene aspecten van de begrippen 'vei-
lig' en `risico' te belichten. Deze alge-
mene aspecten zijn interessant omdat 
ze een inzicht kunnen geven in de wijze 

*) Voordracht gehouden tijdens de voorjaars-
vergadering 1980 van de Nederlandse Vereni-
ging van Tandartsen op 18 april te Utrecht. 

Uit het laboratorium voor Radiobiologie van 
de Universiteit van Amsterdam. 
Uit het Radiobiologisch Instituut TNO te 
Rijswijk. 

waarop bepaalde factoren die risico's 
beïnvloeden, worden gewaardeerd. 
In de eerste plaats moet het begrip 'vei-
lig' in verband worden gebracht met de 
aard van de gebeurtenis waarop het 
begrip wordt betrokken. Drie aspec-
ten van de aard van de schade kunnen 
hierbij worden genoemd: men kan on-
derscheiden materiële, persoons-ge-
bonden en relatie-gebonden schade. 
Aan materiële schade wordt meestal 
minder gewicht toegekend, mogelijk 
omdat men zich tegen de gevolgen er-
van kan verzekeren. Bij persoons-ge-
bonden schade kan men denken aan 

Samenvatting: 

Als gevolg van ontwikkelingen in de ge-
neeskunde en techniek wordt de bevol-
king minder blootgesteld aan risico's. 
Mede als gevolg hiervan is de gemiddel-
de levensduur sterk gestegen tot boven 
de 70 jasren de gemiddelde kans op over-
lijden door alle oorzaken samen is ge-
daald tot ongeveer 10-3  per jaar voor de 
bevolkingsgroep tussen 15 en 40 jaar. Dit 
heeft bijgedragen tot een veranderde ap-
preciatie van het begrip `veiligheid'. 
Om de risico's van blootstelling aan ioni-
serende straling te berekenen moeten de 
gegevens die voor verschillende groepen 
van personen beschikbaar zijn, worden 
geëxtrapoleerd naar de veel lagere doses 
die ontvangen worden ten gevolge van de 
natuurlijke straling en medisch-dia-
gnostisch onderzoek. Op grond van deze 
extrapolaties zijn door de International 
Commission on Radiological Protection 
(ICRP) risicofactoren afgeleid voor de 
inductie van verschillende vormen van 
kanker en voor genetische effecten. 
Met deze factoren is het mogelijk de kans 
op schadelijke effecten van de lage dosis, 
ontvangen van natuurlijke straling, te be-
rekenen. 
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