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Afb. 9. Peri-apicale radiolucentie aan ogen-
schijnlijk gave 22. Het betreft hier een dens 
indente waarbij carieuze aantasting via de pala-
finaal gelegen diepe glazuurinvaginatie heeft ge-
leid tot pulpanecrose en een periapicaal granu-
loom. 

sels, is er dus slechts een beperkt aantal 
dat meer frequent wordt aangetroffen. Het 
ligt voor de hand om juist aan deze aandoe-
ningen binnen het onderwijs in de orale 
pathologie met nadruk de aandacht te 
schenken. 
— Specifieke aandoeningen die de gebitse-
lementen betreffen, vormen slechts een 

beperkt aantal in het materiaal. Vermoede-
lijk wordt dit type aandoeningen slechts 
zelden voor onderzoek aangeboden. 
— Slechts enkele malen . bleek het voor 
weefselonderzoek ingezonden materiaal 
het bestaan van een primair elders geloka-
liseerde of gegeneraliseerde afwijking te 
onthullen. Van het materiaal betreft 98,2% 
primair intra-oraal gelokaliseerde afwij-
kingen. Dit kan betekenen dat de mondhol-
te als `orgaan' slechts zelden betrokken is 
bij zich elders in het lichaam afspelende 
ziekteprocessen of, wat waarschijnlijker 
is, dat tandarts of tandarts-specialist niet 
vaak betrokken worden bij de diagnostiek 
en/of behandeling van tevens elders in het 
lichaam gelokaliseerde aandoeningen. 

Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest 
zonder de zorgvuldigheid waarmee door wijlen 
H. H. W. Verdenius, lector in de pathologie van 
de mondholte, het voor onderzoek ontvangen 
patiëntenmateriaal is gearchiveerd. 
Ook is dank verschuldigd aan Prof. J. W. Tjeb-
bes, emeritus hoogleraar in de mondziekten en 
kaakchirurgie. Door zijn interesse in de histopa-
thologie is veel materiaal voor onderzoek be-
waard gebleven. 

Summary: 

Title: Oral pathology: A survey of 9187 lesions. 

Keywords: Pathology — Epidemiology — Educa-
tion 

The present survey on 9187 cases, submitted for 
histopathological diagnosis to the department of 

Oral Pathology at the Utrecht University Dental 
School from 1950 to 1981 was compiled to obtain 
some knowledge about the relative frequency of 
the type of oral disease that occur in a Dutch 
population. It is seen that more than one half of 
the total number of submitted specimens was 
listed under the head reactive or inflammatory 
lesion. Tumours represented 14,4% of the in-
vestigated material; almost the half of them 
were malignant. From the malignancies, 3 out of 
every 5 were squamous cell carcinomas. Almost 
80% of oral pathologic conditions were repre-
sented by 15 different types of lesions, 5 out of 
these were tumours, 4 cysts and 3 epulides. 
Because there were so few cases that were 
diagnosed as an oral manifestation of a systemic 
disease or a primarily elsewhere in the body 
located lesion, it is supposed that in The Nether-
lands, the dental profession is not very often 
involved in diagnosis and treatment of intra-
orally occurring manifestations of primarily 
elsewhere in the body located diseases. 
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1. Inleiding 

De toepassing van celgroei-remmende 
middelen, de cytostatica, in de geneeskun-
de neemt snel toe. Werden deze stoffen tot 
voor een tiental jaren voornamelijk ge-
bruikt als chirurgisch ingrijpen en/of be-
straling niet (meer) mogelijk waren, tegen-
woordig hebben de cystostatica zich een 
geheel eigen plaats in de behandeling van 
maligne ziekten verworven. Het uitgangs-
punt in de oncologie is thans dikwijls een 
directe inzet van cystostatica, al dan niet in 

samenhang met een operatieve en/of radio-
logische behandeling, vanuit een curatieve 
opzet. Men spreekt derhalve van chemo-
therapie. 
Cytostatica vinden eveneens een ruim in-
dicatiegebied op grond van hun afweer-
remmende effecten, de immuno-suppres-
sie. Uit dien hoofde worden zij toegepast 
bij de behandeling van auto-immuunziek-
ten (lupus erythematodes, bepaalde vor-
men van nefritis en chronische leveront-
steking), maar ook ter onderdrukking van 
afstotingsreacties na orgaantransplanta- 

Samenvatting: 

Er wordt een overzicht gegeven van de 
meest toegepaste cytostatica en hun bij-
werkingen; speciaal de neveneffecten in 
de mondholte ende behandeling daarvan 
worden uiteengezet. De activiteiten, die 
in dit verband van de tandarts en de 
mondhygiënist worden verwacht, zijn 
aanleiding om uit te spreken, dat zij bei-
den in het oncologisch behandelings-
team behoren te worden opgenomen. 

ties (nier, lever, beenmerg). De doseringen 
zijn dan echter veel lager dan in de oncolo-
gie gebruikelijk is. 
Uitbreiding van het indicatiegebied zal lei-
den tot een verder groeiend gebruik van 
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cytostatica ook buiten de grote oncologi-
sche centra; onvermijdelijk zal daardoor 
ook de tandarts-algemeen-practicus in toe-
nemende mate met de effecten van deze 
middelen in de mondholte worden gecon-
fronteerd. 

2. Werkwijze en indeling van cytostatica 

Cytostatica remmen de proliferatie van 
cellen met de celdeling als aangrijpings-
punt.1  Sommige cytostatica kunnen alleen 
actief zijn in een bepaalde fase van de cel-
deling (fase-afhankelijk), andere interfere-
ren gedurende de hele delingscyclus (fase-
onafhankelijk). Cytostatica, die in ver-
schillende delingsfasen werkzaam zijn, 
kunnen elkaar in combinatie versterken. 
De dosering van elk middel behoeft dan 
niet maximaal te zijn, zodat ook de voor elk 
middel specifieke schadelijke bijwerkin-
gen geringer kunnen zijn. Een veel ge-
bruikte indeling is weergegeven in tabel I. 
De dosering van cytostatica bij maligne 
aandoeningen is aanvankelijk hoog: de tu-
morgroei moet tot staan worden gebracht. 
Men noemt dit de inductieperiode. Gedu-
rende deze fase zijn de bijwerkingen maxi-
maal als gevolg van de hoge dosering. 
Slaat de behandeling aan dan zullen tumor 
en/of metastasen kleiner worden, de tumor 
raakt in regressie. Bij een leukemie spreekt 
men in deze fase van remissie. De gegeven 
hoeveelheden van de cytostatica kunnen 
kleiner zijn of de kuren kunnen dan met 
grotere tussenpozen worden gegeven, 
waardoor de bijwerkingen meestal afne-
men. 

3. Algemene bijwerkingen 

Voor de meeste chemotherapeutica geldt, 
dat de afstand tussen het therapeutisch be-
reik en toxiciteit klein is. Hieruit volgt di-
rect, dat de kans groot is, dat naast het 
treffen van het doelweefsel veel nevenef-
fecten zullen voorkomen. In het bijzonder 
worden daarbij betrokken de weefsels met 
een hoge `cell-turnover', overeenkomend 
met het aangrijpingspunt van cytostatica in 
de celdelingsprocessen. Frequent worden 
getroffen: beenmerg (anemie, leukopenie, 
thrombocytopenie),2  tractus digestivus 
(misselijkheid, braken, cachexie, slijm-
vlieslaesies in mond en darm, buikpijn),3  
lever (hepatitis cirrhose).4  Verder worden 
vaak gezien polyneuritis,5  longfibrose,6 7  
azoöspermie,s nierfunctiestoornissen9  en 
immunosuppressie. 
Voor de meeste cytostatica geldt dat de 
accenten van hun toxiciteit per groep of 
type verschillend liggen. Hierop berust 
het voorschrijven van combinaties, b.v. 
het beenmerg-schadelijke stikstofmosterd 
met het relatief beenmerg-vriendelijke vin-
cristine.1° 
Indien chemotherapie wordt gecombi-
neerd met radiotherapie kan met betrek- 

king tot een aantal toxische effecten syner-
gisme optreden. Dit kan zelfs ook voorko-
men wanneer ze na elkaar worden gege-
ven. 

4. Bijwerkingen in de mondholte 

Vrijwel de helft van alle patiënten, die met 
cytostatica worden behandeld, krijgt in 
een of andere vorm te maken met de orale 
complicaties daarvan.11  De meeste klach-
ten zullen zijn terug te voeren op de alge-
mene bijwerkingen. 

Tabel I. Indeling van veel gebruikte cytostatica 
naar Chabner.20  Tussen haakjes de merknaam of 
afkorting. 

Anti-metabolieten 
Zijn chemisch analoog aan DNA-bestanddelen 
en kunnen daardoor de kerneiwitten binnen-
dringen. 
methotrexaat (MTX) 

fluoropyrimidine (5 FU) 

6-thioguanine (6 TG) 
6-mercaptopurine (6 MP) 
cytosinearabinoside 
(Cytarabine, Ara-C) 	— deoxycitidine 

analoog 

Alkylerende stoffen 
De alkylgroep gaat een covalente binding aan 
met DNA, met celdoding als gevolg. 
cyclofosfamide (Endoxan) 
melphalan (Alkeran) 
chloorambucil (Leukeran) — stikstof- 

mosterd-
derivaten 

stikstofmosterd (Mitoxine) 
busulfan (Myleran) 
ethyleenimine (Thiotepa) 
cis-II-platinum-diaminechloride (Cis-platinum) 

Antibiotica 
Hebben geheel verschillende aangrijpingspun-
ten. 
bleomycine 	 — verbreking 

DNA-ketens 
daunomycine 
doxorubicine (Adriamycine) 

mitmycine C 
actinomycine D 

cyclosporine A 

Plantaardige stoffen 
Voorkomen celdeling. 
vincristinesulfaat (Oncovin) 
vinblastin 

Overige 
dacarbazine (DTIC) 
procarbazine (Natulan) 
l-asparav  'ase 

4.1. Ontstekingen 

Infecties en ontstekingen zijn de meest 
voorkomende orale bijwerkingen van cy-
tostatica.1213  De oorzaak daarvan is, dat er 
veel bijdragende factoren, vaak in samen-
hang, aanwezig zijn. 
Beschadiging van het wang- en tongslijm-
vlies door gestoorde aanmaak van epi-
theel- en slijmcellen kan gelokaliseerd 
voorkomen en erosies of ulcera tot gevolg 
hebben, maar ook diffuus zijn, hetgeen zal 
leiden tot een mucositis. 
Naast deze beschadiging van de epitheel-
barrière treedt een infectieuze component 
op door zowel de immuno-suppressie als 
door een eventuele leukopenie. Als reactie 
op de hierdoor sterk toegenomen kans op 
ernstige infecties (sepsis, abcessen) wor-
den de patiënten vaak of soms voortdurend 
met antimicrobiële middelen behandeld. 
Veel antibiotica zullen de anaërobe darm-
flora uitschakelen, waardoor kolonisatie 
met normaal niet-pathogene kiemen kan 
optreden. Een infectie bij een patiënt, die 
chemotherapie krijgt, wordt vrijwel altijd 
door dergelijke, meest gramnegatieve bac-
teriën veroorzaakt (E. Coli, Pseudomo-
nas, Proteus, Klebsiella). Ook overgroei 
door schimmels, vooral Candida en Asper-
gillus, komt veel voor, evenals recidive-
rende herpes simplex-infecties. 
Door anaëroob-vriendelijke antibiotica te 
gebruiken (cefalosporines, tobramycine, 
cotrimoxazol) kan een selectieve darm-de-
contaminatie (SDD) worden bereikt, waar-
door het aantal gevallen van gramnegatie-
ve sepsis drastisch kan worden beperkt.14  
Het voorschrijven van anti-microbiële the-
rapie door de tandarts moet daarom altijd 
in overleg met de behandelende huisarts of 
specialist plaatsvinden. 
De uitval van de slijmvormende cellen in de 
mucosa en de beschadiging van de kleine 
en de grote speekselklieren zal tot xerosto-
mie leiden, waarbij slechts dikke taaie mu-
cus wordt aangetroffen en het reinigend 
effect van het speeksel verloren is gegaan. 
Het meest toxisch in dezen zijn doxorubi-
cine en methotrexaat. 

Acute ontstekingen uitgaande van paro-
dontium en pulpa komen bij deze categorie 
patiënten in verhoogde mate voor,13  vooral 
bij van te voren bestaande slechte mondhy-
giënische gewoonten. Een door mucositis 
of gingivitis pijnlijke mond zal voor veel 
patiënten aanleiding kunnen zijn het tan-
denpoetsen maar achterwege te laten; uit-
eraard is dit niet juist. Alvorens met che-
motherapie wordt begonnen moet de mond 
volledig gesaneerd zijn ende patiënt duide-
lijk geinstrueerd worden over de te ver-
wachten orale problemen en de in verband 
daarmee te nemen maatregelen. 

De kans op ontstekingsprocessen zal nog 
groter zijn als de behandeling met cytosta- 

— foliumzuur 
analoog 

— pyrimidine 
analoog 

— purine analoog 
— purine analoog 

antracyclines: 

— remt synthese 
RNA en DNA 
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tica wordt gecombineerd met röntgenbe-
straling in het hoofd-halsgebied. Röntgen-
bestraling op zich kan al tot mucositis lei-
den, voornamelijk door het beschadigend 
effect op de grote speekselklieren. 

4.2. Bloedingen 

De veel voorkomende tandvleesbloedin-
gen hebben méestal een meervoudige oor-
zaak. Een verzwakt of defect slijmvlies, al 
dan niet met ulcera, zal weinig bescher-
ming bieden tegen mechanische traumata 
(harde voedingsbestanddelen, harde tan-
denborstel) en raakt gemakkelijk secun-
dair ontstoken met als gevolg hyperemie. 
De beenmergsuppressie zal vrijwel altijd 
een trombocytopenie veroorzaken. Trau-
matische bloedingen kunnen worden ver-
wacht bij een trombocytenaantal lager dan 
80.109/1 (80000/mm3), maar in de mondhol-
te geeft dit zelden problemen. Spontane 
bloedingen zullen in het algemeen pas op-
treden als het trombocytenaantal onder de 
40.109/1 (40000/mm3) is gedaald, maar zelfs 
dan zal dit in de mond vrijwel nooit aanlei-
ding zijn tot het ontstaan van calamiteiten. 
Niet te stelpen bloedingen en vorming van 
grote hematomen mag men verwachten bij 
minder dan 20.109  (20000/mm3) trombocy-
ten/l. Behandeling met donortrombocyten 
is dan nodig. De bloedingsneiging zal ech-
ter zelden een belemmering behoeven te 
zijn voor goede en aangepaste mondhygië-
nische maatregelen. 

4.3. Overige afwijkingen 

Verlies van de smaakkwaliteiten komt veel 
voor.3  Het gevolg is een matige tot slechte 
eetlust en dit levert zo, naast misselijkheid 
en braken, een bijdrage aan de slechte alge-
mene toestand van de patiënt. 
De patiënt zal dikwijls klagen over pijn in 
de mond. Mucositis, gingivitis, fissuren en 
ulcera kunnen zo pijnlijk zijn, dat voedsel 
nauwelijks in de mond wordt verdragen. 

Xerostomie, veroorzaakt door uitval van 
de mucuscellen, draagt bij tot het ontstaan 
van ontstekingen en kan aanleiding geven 
tot klachten, vooral bij het slikken.12  

Cytostatica, die pigmentatie van de huid 
kunnen veroorzaken (busulfan, S-fluorou-
racil, cyclofosfamide, doxorubicine, acti-
nomycine-D), kunnen dat ook met het 
mondslijmvlies doen.15  Gingiva, tong en 
wangmucosa vertonen dan een zwarte ver-
kleuring. 
Van Cis-platinum is beschreven dat het een 
grijs-witte verkleuring van de gingiva kan 
geven, meestal lijnvormig.16  Cyclospori-
ne-A kan een fibreuze hyperplasie van de 
gingiva veroorzaken.17  (Zie afbeelding.) 
Een door cytostatica veroorzaakte neuro-
pathie manifesteert zich in de mond meest-
al als pijn. Verwarring kan optreden als de 
pijn geduid wordt als van odontogene of 
parodontale oorsprong, terwijl daarvoor 
geen direct aanwijsbare oorzaak kan wor-
den gevonden. 

5. Behandeling 

De rol die de tandarts kan vervullen om aan 
de chemotherapeutische neveneffecten in 
de mond zo veel mogelijk het hoofd te bie-
den, begint al voordat met de medicatie een 
aanvang wordt gemaakt. Als de tijd het 
toelaat wordt een zo volledig mogelijke 
sanering verricht, zowel van de elementen 
als van de gingiva. Dit houdt in behandeling 
van caviteiten en parodontitis en elimine-
ring van granulomen, radices, geretineer-
de elementen en andere potentiële infectie-
bronnen. 
Tegelijkertijd worden de patiënt de moge-
lijke gevolgen, die de cytostatica in de 
mond kunnen teweegbrengen, uitgelegd. 
Het belang van een goede mondhygiëne 
moet worden benadrukt ende patiënt moet 
hiertoe goede instructie krijgen. Inschake-
ling van een mondhygiënist is noodzake-
lijk. Eveneens van te voren dienen indivi-
duele fluoride-applicatie-lepels te worden 

gemaakt. Met de patiënten wordt zodanig 
geoefend, dat zij daarmee zelf fluoride-gels 
kunnen appliceren. 
Tijdens de inductieperiode kan het nuttig 
zijn eventuele protheses niet te laten dra-
gen. Ze kunnen het ontstaan van ulcera 
bevorderen en bij mucositis doen ze de 
patiënt veel pijn. 
Poetsen met een zachte borstel is vrijwel 
altijd mogelijk evenals het gebruik van 
floss. Verder is gebleken dat dagelijks 
sprayen door de mondhygiënist met een 
0.1% oplossing van chloorhexidine-diglu-
conaat in 0.9% NaCl, aangevuld met meer-
dere keren spoelen door de patiënt zelf met 
een waterige oplossing van Na-bicarbo-
naat (3.86 g/l), een uitstekende maatregel is 
om het optreden van ernstige mucositis 
tegen te gaan. Dit geldt ook voor mucositis 
door straling.18  Zonodig kan de mucosa 
vochtig worden gehouden met 0.5% car-
boxymethylcellulose of liever nog met een 
mucine bevattend kunstspeeksel.19  Pijnbe-
strijding kan het beste gebeuren door appli-
catie van lidocaine-visceus. 
Nauwkeurige begeleiding door de mond-
hygiënist blijft nodig. De ulcera zelf zijn, 
gezien hun genese, op directe wijze moei-
lijk te behandelen. Wél is het van belang 
secundaire infectie zo veel mogelijk te 
voorkomen. Een bijdrage daaraan wordt 
reeds geleverd door het eerder genoemde 
sprayen en spoelen. Bij een schimmelin-
fectie komt lokale behandeling met midde-
len als nystatine, miconazol (daktarin), 
amfotericine-B of pimafucine in aanmer-
king. 
Met de toediening van algemeen werkende 
antibiotica dient men om eerder uiteenge-
zette redenen voorzichtig te zijn; toepas-
sing zal altijd overleg met de behandelende 
artsen vragen. 
Extracties en andere selectieve tandheel-
kundige behandelingen, welke ondanks de 
sanering voorafgaande aan de medicatie 
toch nog moeten plaatsvinden, moeten als 
het even mogelijk is niet in de inductieperi- 

Aíb. Gingivahyperplasie bij een 33-jarige vrouw die als immunosuppressivum na een niertransplantatie gedurende drie maanden cyclosporine-A heeft 

gebruikt. 
De gingiva is massaal gezwollen, hyperemisch en makkelijk bloedend. 
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ode worden uitgevoerd, als de bijwerkin-
gen op hun hevigst zijn, maar worden uitge-
steld. 
De trombocytopenie zal alleen bij zeer lage 
waarden (< 20.109/1 = 20000/mm3) en 
moeilijk te stelpen bloedingen in de mond-
holte correctie behoeven door toediening 
van donorplaatjes. Voor het overige zal de 
bloedingsneiging voor de tandarts nauwe-
lijks consequenties hebben, tenzij bloedige 
ingrepen worden uitgevoerd. 

6. De betrokkenheid van de tandarts 

Het betreft hier een zich snel uitbreidend 
gebied van geneeskundige behandeling. 
De toepassing zal zich heden ten dage nog 
beperken tot grote(re) ziekenhuizen met 
een oncologische centrumfunctie. Maar 
reeds nu - en in de toekomst zeker op meer 
plaatsen - zullen patiënten met cytostatica 
behandeld gaan worden in ziekenhuizen, 
waar geen tandheelkundige hulp in huis is. 
Derhalve zal dan een beroep worden ge-
daan op de behandelende tandartsen van 
de desbetreffende patiënten dan wel zal er 
een samenwerkingsverband worden ge-
zocht met een of enkele plaatselijke practi-
ci. Hoe dan ook, het aantal tandartsen dat 
met deze chemotherapie en de gevolgen 
ervan wordt geconfronteerd, zal ongetwij-
feld toenemen. 
Voor de patiënt is actieve deelneming van 
tandheelkundige zijde in het oncologische 
behandelingsschema van groot belang. 
Dikwijls zelfs is het de enige mogelijkheid 
tot behoud van het eigen gebit. Van de 
tandarts zal dus interesse en kennis van 
zaken worden verwacht. De beste wijze 
om dit alles te bereiken, is het opnemen van 
de tandarts in het behandelingsteam. 
Als meerdere tandartsen met de profylacti-
sche zorg ende orale complicaties van deze 
chemotherapeutische behandelingen in 
aanraking komen, wordt er een gemeen- 

schappelijke ervaring opgebouwd, die kan 
leiden tot het selecteren van de beste maat-
regelen, verruiming van inzichten en ver-
nieuwing van de aanpak. 
Essentieel is een zo vroeg mogelijke in-
schakeling van de tandarts. De tijd die men 
van medische kant zal willen wachten om 
met de behandeling te beginnen, zal altijd 
de kortste zijn. Dit vraagt dus van de tand-
arts en de mondhygiënist werken onder 
druk. Tijdens de inductieperiode zal de pa-
tiënt frequent door de tandarts en dagelijks 
door de mondhygiënist moeten worden ge-
zien. Pas indien regressie van de tumor is 
bereikt of de patiënt in remissie is geko-
men, kunnen de teugels wat worden ge-
vierd. 

De auteur is Prof. Dr. G. Boering en Dr. D. 
Sleijfer zeer erkentelijk voor hun kritisch com-
mentaar en suggesties. 

Summary: 

Title: Implications of chemotherapy in den-
tistry. 

Keywords: General medicine - Oncology - Che-
motherapy - Oral hygiene 

A review is given of the most common antineo-
plastic drugs and their side-effects. Especially 
the oral manifestations and their therapy are 
discussed. Both the dentist and the oral hygie-
nist should be part of teams that are occupied 
with tumor treatment. 
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