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ORBITA-FLEGMONE ALS GEVOLG VAN EEN 
DENTOGENE INFECTIE 

SAMENVATTING 
Een orbita-flegmone als complicatie van een dentogene infectie is zeldzaam. Besproken wordt een 19-
jarige patiënt, éénzijdig blind geworden, vrijwel zeker als gevolg van een dentogeen veroorzaakte 
sinusitis maxillaris. 

VAN DER BORDEN Jr. J, STEINMETZ PA, ABRAHAM-INPIJN L, VISSER CE, 
WESTERBEEK HA. Orbita-flegmone als gevolg van een dentogene infectie. Ned Tijdschr 
Tandheelkd 1989; 96: 561-3. 

J. van der Borden Jr. KNO-arts*)  
P. A. Steinmetz, assistent-kaakchirurg")  
L. Abraham-Inpijn, internste***)  
C. E. Visser, KNO-arts****)  
H. A. Westerbeek, arts-assistent KNO*)  

*)Uit de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
**)de afdeling Mond- en Kaakchirurgie van het 
Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, 
***)de afdeling Algemene Ziekteleer en 
Inwendige Geneeskunde van het Academisch 
Centrum Tandheelkunde te Amsterdam en 
****)de afdeling Keel- , Neus- en Oorheelkunde 
van de Stichting Zeister Algemeen Ziekenhuis te 
Zeist. 

Trefwoorden: Mondziekten en kaakchirurgie - 
Sinusitis 

Datum van acceptatie: 8 juli 1989. 

Adres: J. van der Borden Jr., Meibergdreef 9, 
1105 AZ Amsterdam. 

1. INLEIDING 

In de literatuur wordt bij herhaling gespro-
ken over (intracraniale) complicaties van 
dentogene infecties.(1-6)  Twee redenen lij-
ken aanwezig om de aandacht te vestigen 
op complicaties die kunnen ontstaan bij een 
persisterende infectie van een gebitsele-
ment: 

- De schijnbaar geringe ernst van de 
klachten. 
- De foudroyante ontwikkeling van com-
plicaties. 

2. ZIEKTEGESCHIEDENIS 

Een 19-jarige man werd begin oktober door 
zijn tandarts gezien in verband met knarsen 
en een acute, heftige, aanhoudende pijn in 
de onderkaak links. De pijn reageerde niet 
op pijnstilling. De patiënt kwam routine-
matig tweemaal per jaar bij zijn tandarts; 
zijn gebit was gesaneerd. Nooit maakte hij 
een aangezichts- of schedeltrauma door en 
hij was op dat ogenblik verder `gezond'. Bij 
klinisch onderzoek werd een slijtfacet aan 
element 36 vastgesteld. Röntgenopnamen 
van de elementen in onder- en bovenkaak 

links waren normaal (afb. 1). Het slijtfacet 
werd ingeslepen. 

Twee dagen later meldde de patiënt zich 
weer bij zijn tandarts met pijn in de linker 
bovenkaak. Er bestond nu tevens intermit-
terende hoofdpijn, die toenam bij bukken. 
Hij was niet verkouden. De gingiva tussen 
26 en 27 bleek gezwollen en er bestond een 
pocket tussen de beide kiezen. De pocket 
werd gecuretteerd en de patiënt kreeg in-
structie over mondhygiëne. Aan de patiënt 
werd meegedeeld dat de pijn niet van den-
togene origine leek te zijn. 

In de loop van de volgende dagen straal- 

Afb. 1. Tandfilm 26 en 27 zonder afwijkingen. 
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Afb. 2. Massaal gesluierde sinus maxillaris links en gesluierd ethmoïd links. 
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Afb. 4. Apicaa granuloom aan de palatinale radix van 26, ruim twee maanden later (zie ter 

vergelijking afb. 1). 

Afb. 5. CT-scan: Subperiostaal abces tegen mediane orbitawand links cn mct NA, eke-delenmassa 
gevuld linker ethmoïd (E). 

Van der Borden Jr. e.a.: Orbita-flegmone 

Afb. 3. Klinisch beeld bij opname. 

de de pijn ook uit naar het linkeroor, waar-
voor hij naar zijn huisarts ging ter uitslui-
ting van oorafwijkingen. Deze vond noch 
aan de oren, noch aan het gelaat, afwijkin-
gen. Daar patiënt veronderstelde dat elke 
organische oorzaak van zijn klacht nu was 
uitgesloten, meende hij, gesteund door zijn 
omgeving, dat de pijn door middel van 
pijnstilling moest worden overwonnen. 

Na ruim twee maanden, op eerste kerst-
dag, kreeg hij na een periode van weinig 
klachten dezelfde pijn in hevige mate terug. 
De lichaamstemperatuur was nu verhoogd 
tot 38,6°C en er was een geringe, niet puru-
lente rhinorroe. Een waarnemend huisarts 
stelde de diagnose beginnende sinusitis 
maxillaris links en schreef Augmentin®, 
Ascal®en xylometazoline 0,1% voor. Hier-
op daalde de lichaamstemperatuur, doch er 
ontstond een zwelling rond het linkeroog, 
alsmede een proptosis. Daar de patiënt 
misselijk was en alle medicatie uitbraakte, 
werd de volgende dag door een andere 
dienstdoende huisarts telefonisch geadvi-
seerd de medicatie met melk in te nemen. 

Ondanks het feit dat patiënt merkte dat 
het gezichtsvermogen van het linkeroog 
verdwenen was, deed de afgenomen koorts 
(subfrebriel) hem besluiten nadere medi-
sche consultatie uit te stellen tot de eerst-
volgende werkdag. Er volgde zodoende 
twee dagen later een spoedconsult door de 
KNO-arts, waarbij deze mede op grond van 
de röntgenopname van de bijholten een 
sinusitis maxillaris en ethmoïditis links 
vaststelde (afb. 2), die tot een orbita-fleg-
mone aanleiding had gegeven. De peri-
orbitale zwelling dreigde zich naar het rech-
teroog uit te breiden (afb. 3). Bij onder- 

zoek bleek 26 bij percussie zeer pijnlijk en 
liet de tandfilm een apicaal granuloom zien 
(afb. 4). Tenslotte werd met een CT-scan 
een subperiostaal abces ter plaatse van de 
mediane orbitawand aangetoond (afb. 5). 

De oogarts constateerde links enige reactie 
van de pupil op licht, maar bij oogspiegelen 
werd papiloedeem vastgesteld met retina-
bloedingen, hetgeen de prognose met be-
trekking tot de visus verslechterde. 

De definitieve diagnose luidde: een den-
togene sinusitis maxillaris en ethmoïditis 
met orbita-flegmone links en dreigende si-
nus cavernosus-trombose, mogelijk ver-
oorzaakt door acute exacerbatie van een 
periapicaal granuloom aan element 26. 

3. BEHANDELING 

De behandeling werd uitgevoerd door de 
KNO-arts en kaakchirurg, in samenspraak 
met oogarts, radiodiagnost, internist en 
bacterioloog. Het subperiostale abces en 
de sinusitis werden endonasaal, onder nar-
cose gedraineerd en het betrokken element 
26 geëxtraheerd. In de sinus maxillaris links 
werd via de extractieholte een drain achter-
gelaten voor dagelijkse spoelingen. Deze 
therapie werd ondersteund met intrave-
neus toegediende Clamoxyl® en Flagyl®. 
De kweekuitslag luidde Peptococcus en 
Bacteroïdes species. In een later stadium 
draineerde de oogarts nog een subperi-
ostaal rest-abces, waarna de proptosis ge- 
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SUMMARY 

ORBITAL CELLULITIS AFTER A DENTAL INFECTION 

Key words: Oral surgery - Odontogenic infection - Sinusitis 

Blindness as a complication of a dental infection is rare. A nineteen- year-old male is presented with 
an apical abscess, leading to a maxillary sinusitis, orbital cellulitis and an imminent cavernous sinus 
thrombosis. 
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Afb. 6. Wegen waarlangs een infectie zich kan 
verspreiden naar de orbita vanuit een geïnfec-
teerde premolaar of molaar in de bovenkaak. 

leidelijk aan afnam en patiënt na 18 dagen 
kon worden ontslagen. De visus van het 
linkeroog was, zoals te verwachten viel, 
niet teruggekomen. 

4. DISCUSSIE 

Een orbita-flegmone of cellulitis orbitae na 
kiesextractie is bij herhaling beschreven.7-10  
De verspreiding van het purulente mate-
riaal van een periapicaal abces (voor of na 
extractie) verloopt via de weg van de min-
ste weerstand, direct hematogeen of, af-
hankelijk van de lokalisatie van het primai-
re abces, door voor- of achterlangs de sinus 
maxillaris (afb. 6). Bij de beschreven pa-
tiënt is de infectie waarschijnlijk door de 
dunne benige afscheiding via een secundai-
re sinusitis maxillaris naar de orbita door-
gebroken. Ook een ethmoïditis met door-
braak van de papierdunne lamina papyra-
cea is een mogelijkheid. De belemmerde 
afvloed uit de sinus maxillaris gedurende de 
periode dat er anamnestisch tekenen van 
een sinusitis waren, heeft waarschijnlijk ge-
leid tot drukverhoging. 

Door het ontbreken van kleppen in de 
venae ophthalmicae superiores en inferio-
res wordt de drainage van de orbita belem-
merd in geval van uitgebreide ontstekings- 

reacties en de hiermee gepaard gaande lo-
kale drukverhoging. Hierdoor kan er een 
uitgebreide communicatie plaatsvinden 
tussen de orbita enerzijds en anderzijds het 
gelaat, de neus- en neusbijholten en de 
fossa pterygopalatina met eventueel een 
orbita-flegmone als gevolg. 

Een ontsteking van de orbita-inhoud kan 
de volgende stadia doorlopen: peri-orbitaal 
abces, subperiostaal abces, cellulitis orbi-
tae, orbitaal abces en sinus cavernosus-
trombose als meest gevreesde (intracrania-
le) complicatie» Secundaire factoren zoals 
virulentie van de verwekker, een bijzonde-
re flora, een inadequate (antibiotica)-
therapie of een algemeen matige afweer 
van de patiënt, beïnvloeden het ziekte-
beeld ongunstig. Ook een `patiënt's delay' 
en/of `doctors-delay' kan in enkele dagen 
resulteren in een blijvend verlies van de 
visus, een trombose van de sinus caverno-
sus, een subduraal empyeem of hersen-
abces en eventueel de dood.4  Een sinus 
cavernosus-trombose ontstaat in 7 tot 10%  

uit een dentogene bron.'- 3  
Persisterende klachten die kunnen pas-

sen bij een dentogeen abces, vragen om 
adequate röntgenopnamen en zonodig ex-
ploratie. Bekendheid met de symptomato-
logie dient vroegtijdige diagnostiek (o.a. 
percussietest, faradische test en röntgenop-
namen) en adequate therapie door de tand-
arts, eventueel in overleg met de huisarts, 
te bevorderen. 

Bij complicaties zal een patiënt veelal 
multidisciplinair moeten worden behan-
deld door KNO-arts, kaakchirurg en oog-
arts en, afhankelijk van de ernst van het 
klinisch ziektebeeld, ook door neuroloog 
en internist. Goede ondersteuning van een 
bacterioloog en radiodiagnost is noodzake-
lijk. 

Blindheid als gevolg van dentogene in-
fectie is gelukkig een zeldzame complica-
tie. Bij tijdig adequaat handelen had de 
bovenbeschreven tragische ziektege-
schiedenis wellicht kunnen worden voor-
komen. 
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