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VOORWOORD 

De tandontwikkeling en de tanderuptie zijn reeds talrijke malen onderwerp van 
studie geweest. Veel is bekend geworden ten aanzien van de ontwikkeling van 
de gebitselementen Wat betreft de bij de doorbraak betrokken factoren, be
staan daarentegen nog steeds veel verwarring en onenigheid 
Men kan een onderscheid maken tussen gebitselementen met een beperkte erup
tie en die, welke continu doorbreken Beide modellen bieden voor dierexperi
menteel onderzoek bepaalde voordelen De beperkte eruptie, onder andere om
dat deze vorm bij de mens voorkomt De continue eruptie, omdat daarbij door 
de grotere snelheid en het zonder onderbreking doorgaand patroon, bepaalde 
veranderingen gemakkelijker te constateren zijn en diverse processen zich beter 
laten analyseren 

Om een beter inzicht te verkrijgen in de factoren, die actief betrokken kunnen 
zijn bij de tanderuptie, werd de normale ontwikkeling van het periodontium 
van de ondermcisief en de eerste ondermolaar van de rat in detail en met diverse 
technieken bestudeerd Bovendien werden enige experimenten ontworpen om 
de invloed op de penodontaal vezels na te gaan, wanneer zij enerzijds niet, 
anderzijds vroegtijdig door kauwkrachten worden belast 

IX 





HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

De ontwikkeling van een gebitselement begint met de vorming van de kroon, 
die gewoonlijk geheel bedekt wordt met glazuur Nd voltooiing hiervan volgt de 
uitgroei van de wortel Tijdens diens ontwikkeling krijgt het mesenchymale 
weefsel, dat zich tussen het vormende gebitselement en het kaakbot bevindt een 
meer fibreus karakter Daarmede neemt de vorming van de penodontaal vezels, 
die het gebitselement verbinden met het bot, een aanvang Gedurende de ver
dere ontwikkeling beweegt de tand zich ten opzichte van het kaakbot in orale 
richting Deze beweging - eruptie of doorbraak genoemd -gaat gewoonlijk door 
totdat de betreffende gebitselementen van de onder- en bovenkaak met elkaar 
in contact komen Daarna vindt nog slechts een beperkt verder doorbreken 
plaats, dat gecorreleerd is aan de nog optredende kaakgroei en de abrasie van de 
gebitselementen 

Er bestaat in de literatuur geen overeenstemming over het tijdstip waarop de 
eruptie begint Sommigen zijn van mening, dat dit gebeurt, voordat de vorming 
van de kroon is voltooid Anderen associëren de eruptie duidelijk met de vor
ming van de wortel Veel onenigheid bestaat over de Гас*огсп, die bij de door
braak een actieve rol zouden spelen De verschillende eruptietheonecn kunnen 
in twee richtingen onderscheiden worden Volgens de ene richting zou de door
braak plaatsvinden onder invloed van krachten die het element uit het kaakbot 
drukken, volgens de andere zou de tand actief uit het omringende bot worden 
getrokken 

DRUK 

Drukkrachten ten dienste van de eruptie zouden volgens Sicher (1942) en Or 
ban (1966) kunnen ontstaan door vermeerdering van het actief interstitieel 
groeiende pulpaweefsel Dit zou de weefseldruk in het wortelkanaal doen toe
nemen, die dan — tezamen met appositionele botgroci in de alveole — de eruptie
kracht zou veroorzaken Deze combinatie van krachten zou volgens Sicher tot 
stand kunnen komen door de aanwezigheid van wat hij noemde het 'cushioned 
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hammock ligament'. Deze structuur kon echter door latere onderzoekers niet 
worden aangetoond (Ness en Smak, 1959, Eccles, 1959, Mam, 1965, Mag
nussen, 1968). Bovendien zou, wanneer de wortel volledig is afgevormd, de 
eruptieve beweging dan slechts veroorzaakt kunnen worden door botappositie 
op de bodem van de alveole. Ness en Smale (1959) waren van mening, dat 
alleen de celproliferatie in het basale gedeelte van de pulpa in deze een rol zou 
spelen. Burke (1967) steunde deze opvatting voor zover het de eruptie betrof 
van elementen met een nog niet afgevormde wortel. Bij gebitselementen waar 
dit wel het geval was, zou volgens hem de eruptiekracht verkregen worden door 
de afzetting van cement tegen het worteloppervlak en door appositie van bot in 
de alveole, een mening, waarin hij grotendeels overeenstemde met Sicher (1942) 
en Orban (1966) Experimenteel onderzoek va.n Herzberg en Schour (1941) bij 
rattesnijtanden daarentegen had aangetoond, dat de eruptie continueerde, nadat 
zij het wortelkanaal met gutta-percha hadden gevuld Eccles (1965) echter be
twijfelde of dit experiment wel juist was uitgevoerd Hij toonde namelijk aan, 
dat de eruptie van rattesnijtanden tot stilstand kwam na complete vulling van 
het wortelkanaal, terwijl deze voortging, wanneer de laatste drie tot vier milli
meter van het púlpale weefsel met werden verwijderd In tegenstelling daarmede 
staan weer de resultaten van Bryer (1957), die na amputatie van het basale deel 
van rattesnijtanden een versnelde eruptiebeweging waarnam, nadat aanvankelijk 
— post-operatief - een vertraging was opgetreden. Ook Taylor en Butcher (1951) 
konden een voortgaande eruptie aantonen bij rattesnijtanden, waarbij de pulpa 
volledig was genecrotiseerd Daarentegen constateerden Main en Adams (1966) 
bij een onderzoek naar de invloed van demecolcme — dat een mitose remmende 
werking heeft — bij ratten geen vermindering van eruptie. O'Bnen, Bhaskar en 
Brodle (1958) ontkenden, op basis van een onderzoek bij ratten, dat de appo
sitie van bot in de alveole een causale factor zou zijn bij de eruptie. Zij stelden, 
dat botappositie met de oorzaak, maar het gevolg is van de tanderuptie. Deze 
opvatting vond steun in de resultaten van experimenten гпМатоп (1967) bij 
katten, ratten en guíñese biggen. 

Ook aan de bloeddruk is door sommige onderzoekers een actieve rol tijdens de 
tanderuptie toegekend. Massler en Schour (1941) veronderstelden, dat de erup
tiekracht veroorzaakt zou worden door het rijk gevasculanseerde penapicale 
weefsel Bryer (1957) daarentegen was van mening, dat de doorbraak voor
namelijk een gevolg is van de weefselspanning in zowel de pulpa als de peno-
dontaal membraan en dat deze weefselspanning afhankelijk is van de dynamiek 
van de bloedcirculatie. Mam en Adams (1966) echter vonden geen verandering 
in de eruptiesnelheid van rattesnijtanden wanneer zij de bloeddruk verhoogden 
of verlaagden 
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Magnusson (1968) beschouwde drukverhoging in het penapicale weefsel als een 
belangrijke factor Hij vond daar vloeistofophopingen, welke hij 'effusions' 
noemde, en die volgens hem de indruk wekten te worden veroorzaakt door 
locale veranderingen in de permeabiliteit van de bloedvaten. 
O'Brien, Bhaskar en Brodle (1958) veronderstelden dat tengevolge van de groei 
van het folliculaire bindweefsel rondom de tand het gebitselement ten opzichte 
van het omnngende bot omhoog zou worden gedrukt 

TREK 

Op het belang van het bindweefsel rondom de tand werd reeds gewezen door 
Underwood (geciteerd door Tomes, 1923), die veronderstelde, dat hierdoor het 
gebitselement uit het bot getrokken zou kunnen worden Deze mening werd 
gedeeld door Thomas (1964, 1965, 1967), die stelde, dat de contractie van de 
collagene vezels in de penodontaal membraan tengevolge van 'cross-linkage' 
bijdraagt tot de eruptie van het gebitselement Deze opvatting werd gesteund 
door de bevindingen van Verzar (1963), die bij in-vitro onderzoek aantoonde, 
dat de maturatie van collageen vergezeld gaat van inter- en intramoleculaire 
'cross-linkage', tijdens welke zich spanningen langs de collageenpolymeren ont
wikkelen 

Ook Bodegom (1969) kwam na uitgebreid onderzoek naar de tandontwikkeling 
en de eruptie bij dwergvarkens tot de conclusie, dat verder onderzoek naar de 
factoren, betrokken bij de eruptie van de gebitselementen, primair gericht 
diende te zijn op de penodontaal membraan Op grond van de bovenstaande 
informatie en andere, hier met nader uiteengezette in de literatuur vermelde 
gegevens werd besloten de ontwikkeling van de penodontaal vezels bij de incisici 
en molaar van de rat aan een gedetailleerd onderzoek te onderwerpen Centraal 
stond hierbij, na te gaan in hoeverre de penodontaal vezels een actieve, trek
kende rol zouden kunnen vervullen bij het eruptieproces van gebitselementen 
De ontwikkeling van de penodontaal vezels werd, zowel bij de continu 
erupterende incisief als bij de molaar, welke een beperkte doorbraak vertoont, 
onderzocht voor, tijdens en na de periode van de snelste doorbraak Daarna 
werden enige experimenten opgezet om na te gaan wat het effect op de peno
dontaal vezels zou zijn, wanneer de gebitselementen enerzijds, inplaats van in 
occlusie te komen ongehmderd door zouden erupteren, anderzijds voortijdig 
door kauwkrachten zouden worden belast 
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HOOFDSTUK II 

MATERIAAL EN METHODEN 

In dit hoofdstuk zullen algemene gegevens verstrekt worden over het materiaal 
en de methoden, die bij dit onderzoek werden gebruikt. Gedetailleerde be
schrijvingen en verklaringen over de opzet van de experimenten zullen in de 
betreffende hoofdstukken worden gegeven. 

A. DE DIEREN 

Keuze. Voor dit onderzoek werden ratten van de Albino Wistar stam gebruikt. 
De dieren werden gefokt in het Centraal Dierenlaboratorium van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen (Hoofd: Dr. M J. Dobbelaar). 

Leeftijd. De dag van inseminatie werd bepaald met behulp van vaginale uit-
strijkjes, die 's morgens werden genomen, nadat de avond tevoren de ouders 
bijeen waren gezet {Spaan, 1963). Indien de uitslag positief was, werd de dag, 
waarop het uitstrijkje werd gemaakt, geacht de dag van inseminatie te zijn. De 
leeftijd van de dieren werd berekend vanaf de dag van inseminatie (post insemi-
nationem =pi.)en niet vanaf de dag der geboorte. De leeftijd van een ratteëmbryo 
gold als nul dagen op de dag van het uitstrijkje en als één dag oud op de dag daarop 
volgend. 

Geslacht. Teneinde elke mogelijke invloed veroorzaakt door geslachtsverschillen 
uit te sluiten werd in dit onderzoek slechts van vrouwelijke ratten gebruik 
gemaakt. 

Nestgrootte. Op de dag van geboorte werd de nestgrootte gereduceerd tot zes 
ratten teneinde een te grote variatie in groei en ontwikkeling te voorkomen 
{Park, 1968; Jefferys, 1969). Indien in een nest het aantal vrouwelijke ratten 
niet voldoende was, werd dit gecompleteerd met ratten uit andere nesten. 
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В HISTOLOGISCHE T E C H N I E K E N 

Na decapitatie van de dieren werd de rechter onderkaak uitgesneden en onmid 
dellijk gefixeerd in een oplossing, bevattende 10% formaline, 85% ethanol en 
5% azijnzuur Na ontkalking in 10% ethyleendiaminetetra-azijnzuur dinatnum-
zout (EDTA) werden de mandibulae ingebed in paraffine en gesneden in coupes 
van 7μ m dikte Teneinde een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen werden 

zowel de incisieven als de molaren in drie ongeveer loodrecht op elkaar staande 

richtingen opgesneden Voor kleuring van de coupes werden de volgende 

methoden gebruikt 

1 Haematoxyline-eosme volgens Delafield 

2 Collageen kleuring volgens Herovici {Herovici, 1963) Bij deze kleuring wordt 

gebruik gemaakt van methylblauw voor de kleuring van de cyanophile jonge 

collagene vezels en van zure fuchsine voor de oude collagene vezels 

3 Gram kleuring volgens Weigert 

С SPECIALE TECHNIEKEN 

1 Autoradiografie 

Teneinde na te kunnen gaan waar in de penodontaal membraan en in welke 
mate de vorming van collagene vezels geschiedt, werd gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid, die radioactief gemerkte stoffen in deze bieden Als middel werd 
3H-proline1 gekozen, aangezien dit evenals glycine in grote mate in het 
collageen wordt ingebouwd Bovendien heeft proline het voordeel ten opzichte 
van glycine een relatief hoge specificiteit te bezitten (Magnusson, 1968) 

Dosis Zowel de experimentele als de controle dieren werden mtrapentoneaal 

geinjicieerd met 3 Η-proline in een dosis van 5 Ci per gram lichaamsgewicht 

Preparatie Na fixatie in Bouin werden de onderkaken ontkalkt in 10 % EDTA, 

ingebed in paraffine en gesneden in coupes van Ίμτη dikte Autoradiografie 

werd gedaan met behulp van de vloeibare emulsie techniek in Ilford emulsie K5 

bij een temperatuur van 40°C {Rogers, 1967) De belichtingstijd bedroeg 30 

dagen De coupes werden bestudeerd met behulp van gewone hchtmicroscopie en 

donkerveld microscopie 

1 L Proline Τ (G) code TRA 82 Spec activiteit lOOOmCi/mM The Radiochemical 
Centre Amersham, England 
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2. Collagenase behandeling 

De collagenase gebruikt bij dit experiment is clostridiopeptidase A, 3.4.4.19, 

activiteit 40 eenheden/mg, proteolytische activiteit 3 tot 8 eenheden/mg1 De 

opzet van het experiment, alsmede de toepassing van de collagenase zullen 

worden beschreven in het desbetreffende hoofdstuk. 

3 Het beslijpen van elementen in de bovenkaak 

Om te voorkomen, dat de elementen in de rechter onderkaak occlusaal contact 

zouden maken met die van de bovenkaak werden m de rechter bovenkaak 

respectievelijk de incisiven en de molaren op bepaalde fasen van het experiment 

besiepen. 

Techniek Na anesthesie met ether2 werd het dier op de rug gelegd, de kop 

gesteund door een wattenrol Met behulp van een mondsperder werd de bek 

opengehouden en werden de elementen met een diamantsteen zorgvuldig be

siepen 

4 Het kronen van elementen in de bovenkaak 

Teneinde prematuur contact te bewerkstelligen tussen de elementen van de 

rechter boven- en onderkaak werden op bepaalde fasen van het experiment 

respectievelijk de incisieven en de molaren in de bovenkaak voorzien van 

kronen van zelf-polymeriserende methylmetacrylaat kunsthars cement3. Deze 

stof heeft het voordeel goed te hechten aan het tandglazuur. Door het occlusale 

contact vond echter slijtage plaats, die dan ook op geregelde tijden werd 

hersteld. 

Techniek De met ether geanestheseerde rat werd op de rug gelegd, de kop 

gesteund door een wattenrol Terwijl de bek met behulp van een mondsperder 

werd opengehouden, werden de betrokken elementen gedurende een minuut 

geetst met 50 % fosforzuur om de hechting tussen het tandglazuur en de kunst

hars te vergroten. Hierna werd het landoppervlak zorgvuldig gedroogd. Met een 

penseel, gedoopt in de vloeistof, werd een weinig poeder opgenomen en op het 

landoppervlak aangebracht. Op deze wijze voortgaande werden goed gevormde 

kronen opgebouwd. Deze waren echter met voorzien van een occlusaal patroon. 

Bij het afwerken van de kunsthars werd geen roterend instrumentarium gebruikt. 

Een eenheid komt overeen met 1μ mole leucine uit collageen vrijgemaakt in 18 uur bij 
37°C B D H Chemicals Ltd. Poole, England 
2 Aetheranaesthesicus NP 35,Kon Ned Gist-en Spiritus Fabriek, Délit,Nederland. 

Justi Resm Cement, Ivoclar AG, Schaan/Liechtenstein 
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HOOFDSTUK III 

ENIGE ONDERZOEKINGEN OVER DE KLEURING 
VOLGENS HERO VICI OP PRECOLLAGEEN EN COLLAGEEN 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe de reactie is van diverse weefselstruc
turen op de kleuringsmethode van Herovici (1963), en wel in het bijzonder van die 
weefsels, waarvan reticulme en collagene vezels een wezenlijk bestanddeel uit
maken. Naar de mening van Orban (1966),Bloom en Fawcett (1968) enPearse 
(1968) bestaat er geen essentieel verschil tussen reticulme en collagene vezels 
Dit verschil zou met chemisch, doch slechts physisch van karakter zijn en onder 
meer afhankelijk van het aantal collagene basiseenheden. 
Er bestaan vele kleuringsmethoden op collageen zowel als op reticulme Slechts 
weinig methoden daarentegen zijn bekend, waarmee collageen en reticulme 
selectief worden gekleurd Met de kleuring van Gordon en Sweet (1936) -welke 
op zilverimpregnatie gebaseerd is- kleurt collageen geel tot bruin en reticulme 
zwart. Een bezwaar van deze kleuring is echter, dat buiten het collageen en het 
reticulme andere structuren bijna niet meer zijn waar te nemen Herovici (1963 
a.b) beschreef een kleuringsmethode, waarbij precollageen en collageen respec
tievelijk blauw en rood kunnen worden gekleurd In zijn eerste publicatie sprak 
hij over 'le collagene jeune (ou pré-collagene)' en 'le collagene mature', terwijl 
hij in de tweede en Engelse publicatie de termen 'precollagen' en 'collagen' 
gebruikte De kleuring werd verder ook toegepast door Kraw en Enlow (1967) 
bij een studie naar de verandering van de penodontaal vezels tijdens 'drift' en 
eruptie Meer informatie over en toepassingen van de kleuringsmethode van 
Herovici konden in de literatuur met worden gevonden 

Alvorens deze kleuring te gebruiken voor de bestudering van de ontwikkeling 
van de penodontaal vezels, werd het wenselijk geacht het differentiërend ver
mogen van deze kleuring na te gaan bij verschillende histologische structuren 
Met name werd de vraag gesteld 

a Is er een verschil in kleuring tussen jonge en oude collagene vezels, tussen 
predentine en dentine, en tussen osteoied en bof 
b. 1 loe kleuren de reticulme vezels9 

с Hoe reageren collagene vezels, indien zij voorafgaand met collagenase zijn 
behandeld7 
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MATERIAAL EN METHODEN 

In totaal werden 12 vrouwelijke ratten gebruikt, in leeftijd variërend van 25 
dagen tot 60 dagen pi.. De ratten, die betrokken waren bij het collagenase 
experiment waren 38 dagen en 52 dagen p.i. oud. Na decapitatie werden de 
onderkaken uitgesneden en verwerkt op de wijze, zoals aangegeven in hoofd
stuk II, en gekleurd volgens de methode van Herovici. Op het collagenase expe
riment zal, wat de methodiek betreft, nog nader worden ingegaan. 

BEVINDINGEN 

A. Jong en oud collageen 

In de coupes van de jonge dieren vertoonden de vezels, die de aanhechting 
vormden van de spieren met het bot, een duidelijke blauwkleuring. Deze blauw-
kleuring ging, naarmate de leeftijd der dieren toenam, over in een roodkleuring. 
Bij ratten van 60 dagen p.i. waren deze vezels felrood gekleurd. De vezels van de 
linguale periodontaal membraan van de onderincisief vertoonden globaal een
zelfde beeld. Een duidelijk kleuronderscheid was te maken tussen predentine en 
dentine, en evenzo tussen osteoied en bot, die respectievelijk blauw en rood 
gekleurd werden. 

B. Reticuline vezels 

Op die plaatsen, waar reticuline vezels persisteren in plaats van over te gaan in 
collagene vezels -zoals in het sarcolemma van de spiervezels, rond het endotheel 
van de capillairen en in het endoneurium- bleken de vezels op alle onderzochte 
leeftijden duidelijk blauw gekleurd te zijn. 

С Collagenase experiment 

Collagenase 
Gallop, Blumenfeld en Seif ter (1967) definieerden collagenasen als specifieke 
Proteinasen, die in staat zijn de hydrolyse van zowel gedenatureerd als natief 
collageen te catalyseren. De precieze werking van collagenase is niet bekend. 
Men is algemeen van mening, dat het resulteert in een afbraak van het grote 
collageen molecule in kleine fragmenten, terwijl het eindproduct bestaat uit 
tripeptiden, waarin de N-terminaal meestal glycine is (Michaels et al, 1958; 
Kasakova et al, 1958). Green (1960) vond histologisch een totaal verdwijnen 

8 



van de collagene vezels na behandeling van verschillende weefsels met collage-
nase. 
Rudall (1952) onderzocht het effect van collagenase electronenmicroscopisch 
en beschreef dat de vezelvertakkingen zich aan hun einden splitsten in dunne 
uitlopers, terwijl de grote vezels een uiteengaan te zien gaven. Dit verschijnsel 
werd bevestigd door Randall (1953), die aantoonde, dat de fibrillen vanaf hun 
asrichting uiteengingen, waarbij de kenmerkende 640 A bandering behouden 
bleef. 
De collagenase, die gebruikt werd bij dit onderzoek, is niet absoluut vrij van 
proteolytische activiteit. Dit werd in het hier beschreven experiment niet als 
een beperking gevoeld, omdat voor de toetsing van de kleuring van Herovici 
slechts gestreefd diende te worden naar een afbraak van collagene vezels zonder 
meer. Bij de opzet van dit experiment werd beoogd onnodige variatie te ver
mijden en te komen tot een gelijktijdige en gestandaardiseerde kleuring van de 
coupes welke 5 en welke 20 uren geincubeerd waren geweest. Daartoe was het 
nodig, dat het korter durende experiment 15 uren later begonnen werd (Afb. 
III-l). Opeenvolgende coupes van de gefixeerde onderkaken van ratten van 38 

¿lasses coated start of 
sections mounted collagenase treatment 

storage in incubator(4θh) I Incubation 20h 

Τ storage in incubator (40h) Τ incubationSh 

¿lasses coated start of 
sections mounted collagenase treatment 

Afb. III-l. Schematische weergave van de opzet van het collagenase experiment Om met 
beide experimenten gelijktijdig te kunnen eindigen werd met de proef, waarin gedurende 
vijf uur collagenase behandeling plaats vond, 15 uur later begonnen. Aldus was het moge
lijk na de collagenase behandeling de coupes gelijktijdig gestandaardiseerd te kleuren. 

dagen en 52 dagen p.i. werden opgeplakt op met eiwitglycerine ingewreven 
glaasjes. Hierbij werd gebruik gemaakt van een mengsel, dat 4 ml. aceton, 4 
druppels methylbenzoaat, 16 ml. aqua dest. en 8 ml 0,25 %celloidine bevatte. 
Vervolgens werden de glaasjes gedurende twee dagen bij een temperatuur van 
37°C in een stoof gedroogd om een goede hechting van de coupes op de glaasjes 
te verzekeren. Hierna werden de glaasjes met de coupes zorgvuldig gespoeld, 
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teneinde de EDTA te verwijderen, hetwelk de eigenschap bezit de werking van 
collagenase te remmen (Seifter et al, 1959). De glaasjes werden vervolgens 
geplaatst in een Petri-schaal (Afb. III-2), waarin de relatieve vochtigheidsgraad 

AFB III-2. Plaatsing van de glaasjes met de coupes in de Petri-schaal tijdens de collagenase 
behandeling. De opeenvolgende coupes zijn genummerd van één tot en met acht 
Voor de collagenase behandeling werden steeds de middelste twee glaasjes gebruikt, de 
twee buitenste glaasjes dienden voor de controle proef. 

hoog werd gehouden door middel van nat filtreerpapier. De middelsti; glaasjes 
werden druppelsgewijs bedekt met de collagenase, opgelost in 0,05 M Trisbuffer 
in een concentratie van 2 mg/ml. De buitenste proefglaasjes werden bedekt met 
alleen 0,05 M Trisbuffer. De pH was in beide oplossingen 7,6. De aldus gevulde en 
afgesloten Petri-schalen werden gedurende 20 uren geplaatst in een 
stoof bij een temperatuur van 37 °C. De 15 uur later klaar gemaakte Petri-
schalen verbleven maar vijf uur in de broedstoof. Na afloop van de incubatie-

AFB. I1I-3 Sagittaal aspect van het linguale periodontium van de onderincisief van een rat van 
38 dagen p.i. De afbeeldingen vertonen opeenvolgende coupes in de volgorde a,b,c,d. 
a. Controle - 5 uur in Trisbuffer b. 5 uur collagenase behandeling c. 20 uur collagenase 
behandeling d. Controle · 20 uur in Trisbuffer. Duidelijk is het effect van de collage
nase behandeling zichtbaar op de penodontaal vezels (PF) en het dentine (D). Opvallend is de 
geringe dikte van de penodontaal vezels na 20 uur. BV=bloedvaten Herovici 220 χ 
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periode werden de preparaten gekleurd volgens Herovici, zoals is beschreven in 

hoofdstuk II. 

Bevindingen 

Na 5 uur. In het 38 dagen ρ i. materiaal was een duidelijk verschil te consta

teren tussen de controle en de experimentele coupes (Afb. III-3). Terwijl het 

merendeel van de periodontaal vezels van het linguale periodontium van de 

incisief in de controle coupes rood was gekleurd, bleken vrijwel alle overeen

komstige vezels in de experimentele coupes blauw te zijn. Het grootste deel van 

het bot en het dentine was rood in de controle coupes en ongekleurd in de 

experimentele coupes. Het predentine en het osteoied weefsel kleurden duide-

Üjk blauw in zowel de experimentele als in de controle coupes. In de experi
mentele coupes waren de vezels van Sharpey in het ongekleurde bot op som
mige plaatsen nog aanwezig en duidelijk blauw gekleurd. Zij maakten de indruk 
te zijn opgesplitst in meerdere, dunne vezels. In de controle coupes waren zij 
talrijker en rood gekleurd. De totale organisatie van de periodontaal vezels 
bleek in de experimentele coupes minder dicht te zijn dan in de controles. 
In het 52 dagen p.i. materiaal werd wat het bot en het dentine betreft een beeld 
overeenkomend met dan van 38 dagen ρ j . waargenomen (Afb. UM). De perio

dontaal vezels waren in de experimentele coupes nu op sommige plaatsen rood 

gekleurd. In de controles waren alle vezels evenals bij de 38 dagen p j . coupes 

rood gekleurd. Het bleek, dat op hogere leeftijd in dit weefsel een grotere 

resistentie tegen de werking van collagenase aanwezig is. 

Na 20 uur. De boven omschreven veranderingen waren verder voortgeschreden. 

In het 38 dagen p.i. materiaal bleken bot en dentine nu totaal ongekleurd te 

zijn. Daar waar osteoied weefsel verwacht kon worden, en in het predentine was 

het kleurverschil echter minder uitgesproken. Zelfs na 20 uur waren osteoied 

weefsel en predentine op sommige plaatsen nog blauw gekleurd. De periodon

taal vezels kleurden vrijwel alle blauw, terwijl ze een dunnere en losser georgani

seerde indruk maakten. Er werden geen vezels van Sharpey meer gezien. Geen 

AFB. II1-4 Sagittaal aspect van het linguale periodontium van de ondenncisief van een rat 
van 52 dagen p.i. De afbeeldingen vertonen opeenvolgende coupes in de volgorde a,b,c,d. 
a. Controle - 5 uur in Trisbuffer b. 5 uur collagenase behandeling c. 20 uur collage
nase behandeling d. Controle - 20 uur in Trisbuffer. De veranderingen, die optreden 
tengevolge van de collagenase behandeling zijn hier even kenmerkend als op Afb. 
Ш-3. AF = met het bot verbonden vezels PF = periodontaal vezels D = den
tine BV = bloedvaten Herovici 220 χ 

12 





onderscheid viel te maken tussen de kleur van de periodontaal vezels van ratten 
van 38 dagen en 52 dagen p.i. (Afb. III-4). De controle coupes vertoonden 
eenzelfde beeld als de controle coupes bij het vijf uur durende experiment. 

DISCUSSIE 

Het feit, dat zowel jonge collagene vezels als reticuline vezels volgens deze 
methode blauw kleuren, zou de mening kunnen bevestigen, dat er geen verschil 
bestaat tussen beide typen vezels (Orban, 1966; Pearse, 1968). Aangenomen 
wordt, dat het verschil tussen collageen en reticuline vezels slechts bestaat in 
het aantal en het verloop van de collagene fibrillen en hun relatie ten opzichte 
van hetproteine-polysaccharide complex,dat hen verbindt {Bloom enFawcett, 
1968). Overigens kan gesteld worden, dat juist het feit, dat jonge collagene 
vezels zich later anders gaan structureren dan reticuline vezels, een wezenlijk 
verschil vormt tussen deze typen vezels. 

Collagenase behandeling bleek de kleuring zodanig te beïnvloeden, dat afhanke
lijk van de tijdsduur en in zekere mate ook van de leeftijd van het dier, bot en 
dentine hetzij anders kleurden, hetzij zelfs geen kleuring meer vertoonden. 
Deze verandering viel ook te constateren in de periodontaal vezels, het os-
teoied en het predentine, zij het in mindere mate dan in bot en dentine. Men 
zou uit het verschillende gedrag van deze weefsels kunnen concluderen, dat de 
collagene vezels van de periodontaal membraan en die van het predentine en het 
osteoied resistenter zijn tegen de werking van collagenase dan die van bot en 
dentine. Wat het bot betreft, is het mogelijk, dat een specifiek collagenase, dat 
reeds in het bot aanwezig zou zijn, zoals gesuggereerd werd door Gallop, 
Blumenfeld en Seifter (1967), de werking van het toegediende enzyme acti
veert, dan wel, dat het toegediende enzym catalyserend werkt op het reeds 
aanwezige. Dit verklaart echter niet de relatief snelle ontkleuring van het den
tine, tenzij men ook hier de aanwezigheid van een specifiek enzyme veronder
stelt. Een andere mogelijkheid is evenwel, dat het verschil veroorzaakt wordt 
door de dikte van de collagene vezels, die in de periodontaal membraan groter 
is dan in bot en dentine. Hoewel het schijnt, dat het begin en ook de voort
zetting van de mineralisatie van predentine en de calcificane van bot vergezeld 
gaat van een aantal veranderingen in de grondsubstantie van de organische 
matrix {Bloom en Fawcett, 1968), de doorsnede van de collagene vezels echter 
verandert niet. 

Waarschijnlijk speelt verder het feit, dat bot en dentine gecalcificeerde weefsels 
zijn, terwijl predentine, osteoied en collagene vezels volledig organische sub
stanties zijn, in deze een rol. Gedurende de behandeling met EDTA worden de 
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weefsels namelijk ontkalkt Door de verwijdering van het calcium wordt de 
overblijvende organische matrix zeer gemakkelijk toegankelijk voor de werking 
van het enzym. Dit in tegenstelling tot de volledig organische weefsels, die 
wel georganiseerd blijven Mogelijk is dit een verklaring van het verschil tussen 
de snelle verandering van kleuring van bot en dentine en het relatief langzame 
proces in osteoied, predentine en de penodontaal vezels. 
De bevindingen, verkregen bij dit onderzoek, rechtvaardigen het gebruik van de 
collageenkleunng volgens Herovici Het is echter met duidelijk waardoor het 
verschil in kleuring wordt veroorzaakt Zekerheidshalve dient bij gebruikmaking 
van deze kleuring dan ook slechts gesproken te worden over blauwe en rode 
vezels, waarbij nuanceverschillen met als kenmerkend mogen worden opgevat 

SAMENVATTING 

Aan de hand van een onderzoek, waarbij 12 vrouwelijke ratten werden ge
bruikt, variërend in leeftijd van 25 dagen tot 60 dagen ρ ι , werd de reactie 

nagegaan van reticuline en collagene vezels op de kleuringsmethode volgens 

Herovici Tevens werd nagegaan hoe de reactie van de collagene vezels op deze 

kleuringsmethode is, indien zij voorafgaand door collagenase zijn afgebroken 

Hiervoor werden de ratten van 38 dagen en 52 dagen p.i. gebruikt 

Een duidelijk kleuronderscheid bleek aanwezig tussen jonge en oude collagene 

vezels, die respectievelijk blauw- en roodgekleurd waren Daar waar reticuline 

vezels persisteren in plaats van over te gaan in collagene vezels, waren de vezels 

op alle onderzochte leeftijden duidelijk blauw gekleurd. 

Collagenase behandeling bleek, afhankelijk van de tijdsduur waarover de be

handeling plaatsvond en in zekere mate ook van de leeftijd van de dieren, een 

zodanige invloed te hebben op de kleuring, dat predentine, dentine, osteoied 

weefsel, bot en de penodontaal vezels hetzij anders kleurden, hetzij zelfs geen 

kleuring meer vertoonden. Bot en dentine bleken duidelijk minder resistent 

tegen collagenase behandeling dan de ovenge genoemde structuren ben moge

lijke verklaring hiervoor werd gevonden in het verschil in samenstelling van de 

orgamsche en anorganische bestanddelen in bot en dentine enerzijds en preden

tine, oesteoied weefsel en de penodontaal vezels anderzijds 

Op grond van de bevindingen wordt gemeend, dat het gebruik van de collageen

kleunng volgens Herovici gerechtvaardigd is. 

15 



HOOFDSTUK IV 

DE ONTWIKKELING VAN DE PERIODONTAAL MEMBRAAN 
VAN DE ONDERINCISIEF VAN DE RAT 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling beschreven van de periodontaal mem
braan, waarbij voornamelijk aandacht zal worden besteed aan de collagene 
vezels en de vormende cellen, de fibroblasten. 
De incisief van de rat is een element met continue groei en eruptie. Zijn perio
dontium kan worden onderscheiden in een labiaal en een linguaal gedeelte. De 
vezels, die behoren tot het labiale periodontium verlopen grotendeels parallel 
aan het landoppervlak en blijken in het algemeen met verbonden te zijn met het 
alvéolaire bot. De linguale periodontaal vezels daarentegen vertonen tijdens hun 
ontwikkeling een sterk gevarieerde organisatie en ze zijn zowel aan de bot- als 
aan de tandzijde ingebed. Bij de bestudering van de structurele ontwikkeling 
van de periodontaal membraan zal dan ook voornamelijk aandacht worden be
steed aan de cellen en de vezels behorende tot het linguale deel van het peno-
dontium 
Bij de beschrijving van de bevindingen zal steeds eerst een globale indruk van 
het totaalbeeld worden gepresenteerd. Daarna zal als regel een meer gedetail
leerde descnptie worden gegeven van de cellen en de vezels in drie regionaal 
onderscheiden sectoren van het linguale periodontium de incisale, de midden-en 
de apicale sector. 

MATERIAAL EN METHODEN 

Een totaal van 60 ratten werd gebruikt voor de bestudering van de normale 
ontwikkeling Na decapitatie werden de kaken verwerkt, zoals is beschreven in 
hoofdstuk II 
Aan de hand van de gegevens, verzameld in een hier verder niet beschreven 
'pilot study' werd besloten het volgende ontwikkelingsschema aan te houden 
voor de beschrijving van de bevindingen 
1. Preeruptieve fase 25 dg p.i.1 

De dagen, aangegeven voor de vroeg-eruptieve fase, de doorbraak in het cavum ons en 
het bereiken van de functionele occlusie werden zo gekozen, dat dit phenomecn juist was 
opgetreden Voor de eerste en de laatste fase werd resp vijf dagen voor de tweede en 14 
dagen na de vierde fase aangehouden 
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2. Vroeg-eruptieve fase 
3. Doorbraak in het cavum oris 
4. Het bereiken van de functionele occlusie 
5. Functionele occlusie 

BEVINDINGEN 

1. Preëruptieve fase - 25 dagen p.i. 

AFB. IV-1. Schematische voorstelling van de vezels in het linguale deel van het periodon
tium van de ondermcisief1 in de preëruptieve fase (25 djgen p.i.)2 Over een-vijfde deel van 
de penodontaal membraan, vanaf incisaal gerekend, is een onderscheid te maken in drie 
zones, de tandzone, waar de vezels loodrecht georiënteerd staan op het landoppervlak, de 
middenzone, waar de vezels parallel aan het landoppervlak verlopen en de bolzone, waar 
zij schuin naar voren naar het bot zijn gericht. 

TOTAALBEELD (AFB. IV-2, - 3 , - 4 , -5 en -6) 

Over bijna de gehele lengte van de penodontaal membraan lagen de fibroblasten 
ongeveer parallel gericht aan het tandoppervlak. Slechts in de incisale sector was 
een gedifferentieerd beeld te constateren. Hier kon, wat de oriëntatie van de 
kernen van de fibroblasten betrof, een duidelijk onderscheid gemaakt worden in 
drie zones. Mitotische activiteit werd over de gehele lengte van de penodontaal 
membraan geconstateerd. 
De collagene vezels waren nog slechts in zeer geringe mate ontwikkeld. Zij 
waren alle zeer dun en blauw gekleurd. In de bot- en de tandzone waren de 
vezels nauwelijks en alleen in de incisale sector waar te nemen, waar zij tot aan 

1 Zie ook uitklapvel. 
2 In de Afb. IV-1, -7, -14, -19 en -24 is het gehele beeld ongeveer zeven maal vergroot. De 
breedte van de penodontaalruimte werd bovendien nog eens extra vijfmaal vergroot om de 
organisatie van de vezels te kunnen aangeven. De proportionele verhouding van de peno
dontaalruimte is dus niet in overeenstemming met die van de overige structuren. Rechts
onder is het element op ware grootte weergegeven. 
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het bot- en tot aan het landoppervlak doorliepen. De oriëntatie van de col
lagene vezels kwam overeen met die der Fibroblasten. 
Vrijwel het gehele alvéolaire bot van het linguale periodontium was bezet met 
een lange rij Osteoblasten. In het apicale gedeelte en posterior van het element 
was een grote concentratie van osteoclasten waar te nemen. 

De kernen1 

Incisale sector (Afb. IV-2 en -3) 

Gerekend vanaf de crista alveolaris kon over een-vijfde van de gehele lengte van 
de periodontaal membraan een onderscheid gemaakt worden in drie zones: de 
bolzone, waar de kernen schuin naar voren naar het bot gericht waren; de 
middenzone, waar zij vrijwel parallel aan het landoppervlak georiënteerd lagen 
en de tandzone, waar de kernen geen bepaalde oriëntatie vertoonden. Deze 
laatstgenoemde zone werd gevormd door desintegrerende cellen van het in het 
linguale periodontium ongedifferentieerd blijvende epitheliale tandorgaan, 
cementoblasten en fibroblasten. 
De vorm van de kernen van de fibroblasten was ovaal tot langwerpig. In de 
tandzone waren de kernen over het algemeen kleiner en meer gevarieerd van 
vorm. De concentratie van cellen was het grootst in de tandzone. 

Middensector (Afb. IV-4) 

In de tandzone waren de kernen van de cellen van het buitenste glazuurepitheel 
parallel georiënteerd aan het landoppervlak. Er was geen onderscheid te maken 
tussen de midden- en de bolzone, waar de kernen ovaler van vorm waren. De 
concentratie van cellen was het grootst in de tandzone. 

Apicale sector (Afb. IV-5 en -6) 

De orièntatie en de vorm van de kernen kwam overeen met die van de midden
sector. Algemeen was de concentratie van de kernen hier geringer dan in de 

Aangezien het bij de gebruikte technieken vaak onmogelijk was het cytoplasma van de 
fibroblasten en daarmede hun celomtrek te onderscheiden van de omliggende vezels, werd 
besloten de vaststelling van de oriëntatie der fibroblasten te baseren op de vorm van de 
kernen. Deze benaderingswijze werd onder andere gesteund door het feit dat in de in
cidentele gevallen waarbij geen vezels zichtbaar waren de vorm van de kernen overeen 
kwam met de lengterichting der cellen. 
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andere sectoren Dit geldt met voor de tandzone, waar de concentratie van de 
kernen juist groter was dan in dezelfde zone van de andere sectoren In de 
apicale sector was de mitotische activiteit duidelijk groter dan in de rest van de 
penodontaal membraan 
Posterior van het element lagen de fibroblasten ongeorganiseerd dooreen en kon 
aan de oppervlakte van het bot een sterke concentratie van osteoclasten worden 
waargenomen, welke zich aan de onderzijde voortzette over ongeveer een-derde 
van het labiale periodontium Ook het alvéolaire bot van het meest posteriore 
deel van de apicale sector was bezet met osteoclasten 

De vezels 

Incisale sector (Afb IV-2 en -3) 

Wat de vezels betrof kon eveneens een onderscheid worden gemaakt in drie 
zones over een-vijfde van de totale lengte van de linguale penodontaal mem
braan. De vezels vertoonden in het algemeen dezelfde gerichtheid als de kernen 
In de botzone verliepen de vezels schuin naar voren gericht naar het bot, terwijl 
zij m de middenzone vrijwel parallel georiënteerd waren ten opzichte van het 
landoppervlak In de tandzone echter, waar de kernen, zoals boven aangegeven, 
geen duidelijke oriëntatie vertoonden stonden de vezels, die tussen de kernen 
doorliepen, loodrecht op het tandoppervlak gericht Was de mate van ontwik
keling van de vezels in de bot- en middenzone al genng, in de tandzone waren 
de vezels nauwelijks zichtbaar 

Middensector (Afb IV-4) 

De vezels verliepen alle parallel aan het tandoppervlak In de tandzone konden 
geen vezels worden waargenomen De concentratie van de vezels was geringer 
dan in de incisale sector 

Apicale sector (Afb IV-5) 

Slechts in een geringe concentratie werden parallel aan het tandoppervlak ver
lopende vezels aangetroffen In de tandzone waren geen vezels zichtbaar 
Postenor van de incisief lagen zeer dunne, blauwe vezels ongeorganiseerd door
een 
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AFB. І -2 Overzicht van een deel van de incisale sector van het linguale periodontium van 
de onderincisief in de preëruptieve fase (25 dagen p.i.). Duidelijk is een onderscheid te 
maken in drie zones; de botzone (A), waar de kernen schuin naar voren gericht zijn, de 
middenzone (B), waar de kernen vrijwel parallel georiënteerd liggen aan het tandoppervlak 
en de tandzone (C), waar de kernen geen bepaalde oriëntatie vertonen. AB =alveolaire 
bot D = dentine Herovici 120 χ 

AFB. IV-3 Frontaal aspect van het linguale periodontium van de onderincisief in de 
preëruptieve fase (25 dagen p.i.); incisale sector. Ook hier is het onderscheid in drie zones 
duidelijk zichtbaar. In de middenzone (B) zijn de - zeer gering ontwikkelde - longitudinaal 
verlopende vezels als kleine stipjes waar te nemen (pijlen). De vascularisatie is beperkt tot 
de botzone (A). De concentratie van de kernen is het grootst in de tandzone (C). Zowel in 
de tandzone als in de botzone zijn vezels zichtbaar, die respectievelijk tot aan het dentine 
(D) en het alvéolaire bot (AB) lopen. Herovici 385 χ 
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AFB. І Ч Sagittale doorsnede van het linguale periodontium van de onderincisief in de 
preëruptieve fase (25 dagen p.i.); middensector, juist voor de eerste molaar. Er is geen 
onderscheid te maken tussen de bot- en de middenzone. In de tandzone zijn geen vezels 
waar te nemen. De vorming van dentine door de odontoblasten (Od) is nog zeer ge
ring. PF = periodontaal vezels AB = alvéolaire bot Herovici 340 χ 

AFB. lV-5 Sagittale doorsnede van het linguale periodontium van de onderincisief in de 
preëruptieve fase (25 dagen p.i.), apicale sector. Grote mitotische activiteit van de cellen. Ook 
hier vindt reeds osteoclastische activiteit aan het alvéolaire botoppervlak (AB) plaats 
(pijlen). PM =periodontaal membraan P=pulpa Haematoxyline-eosine 330 χ 
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AFB. IV-6 Frontale doorsnede door de apicale regio van de onderincisief in de preerup-
tieve fase (25 dagen p.i.). Let op de dichte bezetting van het alvéolaire bot door osteo-
clasten (pijlen). De concentratie van de osteoclasten is aan de linguale zijde groter dan aan 
de buccale zijde. De localisatie van het foramen apicale is zodanig, dat bij frontale door
snede de opening naar de bovenzijde van het element is georiënteerd. 1DN = nervus 
alveolaris inferior Herovici 80 χ 
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2. Vroeg-eraptieve fase - 30 dagen p.i. 

AFB. IV-7. Schematische voorstelling van de organisatie van de vezels in het linguale deel 
van het periodontium van de onderincisief in de vroeg-eruptieve fase (30 dagen p.i.) (Zie 
voetnoot op pag. 17). 
Over ruim één-derde deel van de periodontaal membraan, gerekend vanaf incisaal, zijn de 
vezels in drie zones georganiseerd. In de botzone verlopen de vezels schuin naar voren naar 
het bot; in de middenzone parallel aan het tandoppervlak. De vezels in de middenzone zijn 
rood gekleurd, die in de beide andere zones blauw. 
De vezels van de botzone zijn in het voorste gedeelte in bundels gegroepeerd. 
De oriëntatie van de vezels in de tandzone is loodrecht gericht op het tandoppervlak. 

TOTAALBEELD (AFB. IV-8, -9 en -13) 

Een duidelijke verdere ontwikkeling was te onderscheiden in de organisatie van 
het incisaal gelegen periodontium. Op basis van het richtingsverloop van de 
kernen kon nu twee-vijfde deel van het periodontium, gerekend vanaf incisaal, 
verdeeld worden in drie zones. Hetzelfde gold voor de vezels, zij het in minder 
uitgebreide mate. De mitotische activiteit was minder dan in de vorige fase. Een 
duidelijk onderscheid in kleur was nu zichtbaar tussen de collagene vezels in de 
verschillende zones. De vezels van de botzone in de incisale sector waren in het 
voorste gedeelte gegroepeerd in bundels, die als vezels van Sharpey met het bot 
waren verbonden. Ook nu was het linguale alvéolaire bot bezet met Osteo
blasten. Over de gehele lengte van het labiale alvéolaire bot, alsook posterior 
van het element was grote osteoclastische activiteit waar te nemen. 

De keinen 

Incisale sector (Afb. IV-10 en -11) 

De kernen van de tandzone vertoonden geen bepaald richtingsverloop. In de 
botzone waren de kernen schuin naar voren georiënteerd ten opzichte van het 
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bot, terwijl ze in de middenzone parallel verliepen aan het landoppervlak. 
In de tandzone vertoonden de kernen van de fibroblasten, cementoblasten en 
de desintegrerende cellen van het glazuurorgaan een grote variatie in vorm 
(driehoekig, rechthoekig, rond en ovaal), de kernen van de fibroblasten in de 
middenzone waren ovaal van vorm. In de bolzone waren de kernen langwer
piger van vorm dan in de beide andere zones. 
Op de frontale doorsnedes lagen de kernen van de midden- en de botzones in 
dento-alveolaire nchting schuin naar voren georiënteerd en vertoonden een lang
werpige vorm De concentratie van de kernen was groter in de midden- en 
tandzones dan in de bolzone 

Middensector 

Over een geringe afstand aansluitend aan de incisale sector kon een onderscheid 
worden gemaakt in drie zones, waarbij in de bolzone de kernen schuin naar 
voren lagen en die in de middenzone parallel aan het landoppervlak. De vorm 
van de kernen in beide zones was langwerpig 

Apicale sector 

De mitotische activiteit van de fibroblasten in het linguale periodontium was 
voornamelijk beperkt tot de apicale sector. 

De vezels 

Incisale sector (Afb IV-9 en -11) 

Over meer dan één-derde deel van het periodontium vanaf de cnsta alveolans 
was een duidelijk onderscheid te maken tussen de kleur van de collagene vezels 
In de tand- en de botzones waren de vezels blauw, in de middenzone rood 
gekleurd. 
In de bolzone waren de voorste vezels gegroepeerd in bundels, die schuin naar 
voren verliepen ten opzichte van het bot, waarbij de meest incisaal gelegen 
bundels echter minder schuin geonenteerd waren. Ter plaatse van de bundels 
hepen de vezels over korte afstand in het bot door De vezels in de middenzone 
liepen in een longitudinaal gericht netwerk dooreen en waren dikker dan de 
vezels in de botzone 
In de tandzone stonden de zeer dunne blauwe vezels loodrecht gericht op het 
element. Hier was geen bundelvorming zichtbaar. Ook op de frontale coupes 
was een drie-zonige organisatie waar te nemen, waarbij de roodkleunng in de 
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middenzone voornamelijk werd veroorzaakt door de dwars aangesneden vezels 
Geen vezels werden gezien, die zonder onderbreking doorliepen van het bot 
naar het element. De condensatie van de vezels was het grootst in de midden
zone. 

Middensector 

In het voorste gedeelte van de middensector verliepen vezels in de botzone 
schuin naar het alvéolaire bot. Ook waren nog dunne, loodrecht op het element 
georiënteerde vezels in de tandzone zichtbaar In het overige, zich naar achteren 
uitstrekkende gedeelte waren slechts parallel aan het tandoppervlak verlopende 
vezels te onderscheiden. Nergens waren de vezels met het bot verbonden In 
gennge concentratie voorkomende dunne, blauwe vezels vertoonden hier een 
parallel aan het element gerichte onentatie 

Apicale sector 

Posterior van het element was geen verandering van de vezels vergeleken met de 
vorige fase waar te nemen. 
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AFB. IV-8 Overzicht van een deel van de incisale sector van het linguale periodontium van 
de onderincisief in de vroeg-eruptieve fase (30 dagen p.i.)· Sagittaal aspect. De vezels van de 
middenzone (В) liggen qua ontwikkeling voor op die van de botzone (A) en de tandzone 
(C). Een geringe mate van bundelvorming is zichtbaar in de botzone (A), waarbij de meer 
naar incisaal gelegen bundels minder schuin naar voren gericht zijn ten opzichte van het 
alvéolaire bot (AB). D=dentine Herovici 63 χ 

AFB. 1V-9 Vergroting van het in afb. 1V-8 omlijnde gedeelte. Let op de bundelvorming in 
de botzone (A). Duidelijk is het kleurverschil tussen de vezels van de middenzone (B) en 
die der beide andere zones. Let op de grote concentratie van Osteoblasten (pijl) tegen het 
alvéolaire bot (AB). D = dentine С = tandzone Herovici 212 χ 
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AFB. IV-10 Sagittaal aspect van het linguale periodontium van de onderincisief in de 
vroeg-eruptieve fase (30 dagen p.i.); incisale sector. De vorm van de kernen in de mid
denzone (В) is ovaal, die in de botzone (A) langwerpig. De kernen van de tandzone (С) 
vertonen een zeer gevarieerde vorm. De oriëntatie van de kernen in de botzone is schuin 
naar voren naar het bot gericht, die van de kernen in de middenzone over het algemeen 
parallel aan het landoppervlak. Haematoxyline-eosine. 213 χ 

AFB. IV-11 Frontale doorsnede van het linguale periodontium van de onderincisief in 
de vroeg-eruptieve fase (30 dagen p.i.); incisale secotor. Let op het gestippelde voorko
men van de longitudinaal gerichte vezels van de middenzone (B). De concentratie van de 
vezels is in deze zone het grootst. AB = alvéolaire bot A = botzone С = tand
zone D = dentine Herovici 330 χ 
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AFB. IV-12 Linguale perio
dontium van de onderincisief 
in de vroeg-eruptieve fase 
(30 dagen p.i.)- Sagittaal as
pect. Overgang van de al
véolaire zone naar de mid
denzone (pijl). AB = al
véolaire bot A = bot-
zone В = middenzone 
Herovici ЗООх 
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3. Doorbraak in het cavum oris · 33 dagen p.i. 

AFB. IV-14. Schematische voorstelling van de organisatie van de vezels m het linguale deel 
van het periodontium van de ondermcisief na doorbraak in het cavum ons (33 dagen p.i ) 
(Zie voetnoot op pag.17). 
Over bijna de helft van de totale lengte van de penodontaal membraan zijn de vezels in drie 
zones georganiseerd. Over een kwart van de lengte zijn de vezels tot bundels gevormd In de 
oriëntatie van de vezels is ten opzichte van de vonge fase vrijwel geen verandering opge
treden. Slechts de meest incisaal gelegen bundels staan nu vnjwel loodrecht georiënteerd 
ten opzichte van het alvéolaire bot 
Ook de tand- en botvezels in de incisale sector zijn nu rood gekleurd. De botvezels echter 
in mindere mate dan de tandvezels 

TOTAALBEELD (AFB IV-15 en -16) 

Een voortschrijding van de georganiseerde structuur naar apicaal kon worden 
waargenomen. Over de helft van de totale lengte van de periodontaal membraan 
lagen de kernen in drie zones gerangschikt. De mitotische activiteit was weder
om minder dan in de vorige fase. De ontwikkeling van de collagene vezels was 
verder voortgeschreden. Roodgekleurde vezels waren zichtbaar in de middenzone 
over bijna de helft van de gehele lengte van de periodontaal membraan. Ook in de 
tand- en in mindere mate in de bolzone waren nu rood gekleurde vezels zicht
baar, zij het echter alleen in de incisale sector. Over een-vierde gedeelte, ge
rekend vanaf incisaal, verliepen de alvéolaire vezels in bundels. De meest incisaal 
gelegen bundels stonden nu vrijwel loodrecht op het bot georiënteerd. 
In de localisa tie en concentratie van de Osteoblasten en de osteoclasten was, ten 
opzichte van de vorige fase, geen verandering te constateren. 

AFB IV-13 Frontaal aspect van de penapicale regio van de ondermcisief in de vroeg-
eruptieve fase (30 dagen p.i.). Let op de grote osteoclastische activiteit (pijlen). Aan de 
linguale zijde van de alveole is de concentratie van osteoclasten groter dan aan de buccale zijde 
Herovici 74 χ 
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De kernen 

Incisale sector 

In de middenzone waren de kernen in het meest incisaal gelegen gedeelte nu 
ovaal tot rond van vorm, terwijl deze in de bolzone ovaal tot langwerpig waren 
en geonenteerd lagen in dento-alveolaire nchting 
Het nchtingsverloop in de middenzone was ook in deze fase parallel aan het 
landoppervlak De kernen in de tandzone vertoonden qua vorm en oriëntatie 
vrijwel geen verandenngen ten opzichte van de vonge fase 

Middensector 

De cellen in de middenzone waren langwerpig van vorm en parallel aan het 
landoppervlak geonenteerd Slechts in de voorste helft van de middensector 
waren nog cellen in de bolzone schuin naar voren gericht In het ovenge deel 
was geen onderscheid zichtbaar tussen een bot- en een middenzone 

Apicale sector 

Slechts in deze sector waren nog cellen zichtbaar die in een bepaald dehngs-
stadium verkeerden 

De vezels 

Incisale sector (Afb IV-15,-16,-17) 

De tandvezels vertoonden een toegenomen roodkleunng ten opzichte van de 
vorige fase Ook de vezels in de bolzone gaven dit beeld, echter in mindere 
mate Een duidelijke verdikking van de vezels was slechts te constateren in de 
middenzone en daar waar de vezels het bot binnentraden Deze laatste vezels 
waren dik en rood gekleurd en hepen vooral incisaal ook duidelijk waarneem
baar tot over grote afstand in het bot door Het grootste deel van de vezels 
in de middenzone verliep parallel aan het landoppervlak In deze zone was de 
concentratie aan vezels het grootst Ook uit de frontale coupes bleek een verder 
voortgeschreden organisatie In de middenzone was een sterke concentratie 
dwars aangesneden vezels duidelijk zichtbaar 

Middensector (Afb IV-18) 

Slechts in het voorste deel van de middensector waren in de bolzone nog 
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blauwe, schuin ten opzichte van het bot georiënteerde, vezels te onderscheiden. 
Naar apicaal gaande verminderde de roodkleuring van de middenzone sterk en 
namen ook de tandvezels geleidelijk af. 

Apicale sector 

Dunne, blauwe vezels verliepen hier parallel aan het landoppervlak. De concen
tratie aan vezels was gering. 
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AFB. IV-15 Sagittaal overzicht van een deel van de incisale sector van het linguale periodon
tium van de onderincisief na doorbraak in het cavum oris (33 dagen p.i.). Het kleurverschil 
tussen de vezels van de drie zones is vooral in het voorste deel (omlijnd) minder uitgesproken. 
Het richtingsverloop van de botzonevezels (A) in dit deel is ook minder schuin. В = 
middenzone C=tandzone AB =alveolair bot D=dentine Herovici 69 χ 

AFB. IV-16 Vergroting van het in afb. IV-12 omlijnde gedeelte. Duidelijk komt het ver
minderde kleurverschil tussen de vezels in de drie zones naar voren. De vezels in de 
tandzone (C) vertonen vrijwel dezelfde kleur als die van de middenzone (B). De vezels in de 
botzone (A) verlopen als dikke vezels van Sharpey door tot in het alvéolaire bot 
(AB). D = dentine Herovici 210 χ 

AFB. 1V-18 Linguale periodontium van de onderincisief na doorbraak in het cavum oris (33 
dagen p.i.). Localisatie: middensector, juist voor de eerste molaar. Sagittaal aspect. Zowel de 
kernen als de vezels verlopen in de botzone (A) schuin naar voren naar het alvéolaire bot (AB). 
In de middenzone (B) is hun oriëntatie parallel aan het tandoppervlak. In de tandzone 
vertonen de kernen geen bepaalde oriëntatie. De weinig ontwikkelde vezels in de tandzone 
staan loodrecht op het tandoppervlak. BV=bloedvat D=dentine Herovici 296 χ 



AFB. IV-17 Frontale door
snede van het linguale perio
dontium van de onderincisief 
na doorbraak in het cavum 
oris (33 dagen p.i.); incisale 
sector. De vascularisatie (pijl) 
is gelocaliseerd in de bolzone 
(A). In de middenzone (В) 
zijn de longitudinaal verlo
pende vezels als zwarte stip
pen zichtbaar. AB =alveo-
laire bot BV = bloedva
ten C=tandzone D = 
dentine Herovici 266 χ 
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4. Het bereiken van de functionele occlusie — 38 dagen p.i. 

AFB IV-19 Schematische voorstelling van de organisatie van de vezels in het linguale deel 
van het periodontium van de ondermcisief na het bereiken van de functionele occlusie (38 
dagen ρ ι ) (Zie voetnoot op pag 17 ) 
Ongeveer drie-kwart van de gehele penodöntaal membraan kan in drie zones worden onder
scheiden De vezels m de bolzone zijn over twee-derde van de totale lengte van de mem
braan tot bundels gevormd, die, in het voorste een-derde deel ervan, gegolfd zijn en lood
recht op het alvéolaire bot staan Daar, waar een dne-zomge organisatie bestond, waren alle 
vezels duidelijk rood gekleurd 

TOTAALBEELD (AFB IV-19) 

Naast een verder voortgeschreden structurering van de penodöntaal membraan, 
zowel wat de kernen als de vezels betrof, viel nu een grotere diversiteit waar te 
nemen in de vorm van de kernen in de dne zones Nog slechts weinig mitotische 
activiteit was te constateren De dne-zomge structuur was nu uitgebreid tot 
bijna dne-vierde gedeelte van de penodöntaal membraan. De vorming tot bun
dels in de botzone had zich voortgezet over bijna twee-derde van do gehele 
lengte Het voorste een-derde deel van deze bundels bleek loodrecht op het 
alvéolaire bot te staan Hun vezels bleken sterk in diameter te zijn toegenomen 
en in hun lengtenchting in grote mate gegolfd te zijn Dit was niet het geval bij 
de meer naar achteren gelegen vezels, die de schuin naar het bot gerichte bun
dels vormden. De localisatie van de Osteoblasten en de osteoclasten kwam over
een met die van de er aan voorafgaande fase. 

De kernen 

Incisale sector (Afb IV-20) 

De kernen van de middenzone waren groot en ovaal tot rond van vorm Ze 
waren bleek van kleur en chromatine was slechts weinig zichtbaar In de bot-
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zone waren de cellen langwerpig van vorm In de tandzone bleek een toege
nomen integratie van grotere, ovaal tot langwerpig gevormde celkernen Qua 
oriëntatie bleken de kernen van de middenzone nog steeds in de lengterichting 
van de penodontaal membraan georiënteerd te zijn, terwijl die van de botzone 
botwaarts gericht waren Ook op de frontale doorsnedes bleken de kemen in de 
botzone langwerpig van vorm en naar het bot gencht te zijn 

Middensector (Afb 1V-23) 

In de gehele middensector was nu een onderscheid te maken in drie zones De 
kernen in de middenzone waren evenals die in de botzone nu langwerpig van 
vorm. De oriëntatie was met veranderd 

Apicale sector 

Over een kort gedeelte was nog een drie zomge structuur waar te nemen De 
concentratie van de kemen was minder dan in andere delen van de penodontaal 
membraan Een geringe mitotische activiteit kon worden waargenomen 

De vezels 

Incisale sector (Afb IV 20 en -21) 

Alle vezels vertoonden een duidelijke intensivering van de roodkleunng De 
oriëntatie van de vezels in de middenzone was volledig parallel aan het land
oppervlak Een duidelijke verdikking van de vezels was hier waarneembaar Ook 
in de tandzone waren de vezels vooral incisaal sterk roodgekleurd en groter in 
diameter dan in de vorige fase Hun oriëntatie was evenals in de voorafgaande 
fasen loodrecht op het element Zowel de vezels in de bot- als in de tandzone 
waren over korte afstand in de middenzone te vervolgen Nergens was een 
directe vezelverbinding tussen het bot en de tand waar te nemen Het frontale 
aspect deed weliswaar vermoeden, dat een directe verbinding wél bestond, 
echter geen enkele vezel was direct te vervolgen van het element tot in het bot 
De vezels van Sharpey liepen incisaal door in het gehele bot en leken zelfs aan 
de andere zijde uit te treden. 

Middensector (Afb IV-22) 

De botzone bestond geheel uit roodgekleurde uit het bot tredende vezelbun-
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dels. De vezels waren minder dik dan in het incisale deel en vertoonden ook niet 
de gegolfde structuur. 

Apicale sector 

Over korte afstand vertoonden de vezels in deze sector nog een onderscheid in 
drie zones. In het overige gedeelte van de apicale sector waren de vezels blauw 
en alle parallel gencht ten opzichte van het bot en het element. Daar ook 
werden geen tandvezels meer gezien. 

AFB IV-21 Frontaal aspect van het linguale periodontium van de ondenncisief na het W 
bereiken van de functionele occlusie (38 dagen p.i.), incisale sector. De vezels lijken hier 
zonder onderbreking van de tand naar het bot door te lopen. AB = alvéolaire bot A = 

bolzone BV=bloedvaten B=middenzone C=tandzone D=dentme Herovici 
250 χ 

36 



AFB. IV-20 Linguale perio
dontium van de onderincisief 
na het bereiken van de func
tionele occlusie (38 dagen 
p.i.); incisale sector. De 
vezels in de botzone (A) 
staan in bundels loodrecht 
op het bot georiënteerd. 
Duidelijk is een gegolfde 
structuur van de vezels zicht
baar. De ruimten tussen de 
bundels worden gevuld door 
bloedvaten (BV). Dikke 
vezels van Sharpey verlopen 
tot in het alvéolaire bot 
(AB). В = midden
zone С = tandzone D 
= dentine Herovici 250 χ 
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AFB. IV-22 Sagittale doorsnede van het linguale periodontium van de onderincisief na het 
bereiken van de functionele occlusie (38 dagen p.i.). Localisatie: middensector, onder de 
eerste molaar. Bundelvorming van de vezels in de botzone met de daartussen gelegen 
bloedvaten (pijlen). De vezels, die hier behoren tot de bundels in de botzone (A) vertonen 
niet de gegolfde structuur, zoals de loodrecht op het bot georiënteerde vezels in de incisale 
sector. BV = bloedvat AB = alvéolaire bot В = middenzone C=tandzone D 
= dentine Herovici 232 χ 

AFB. IV-23 Zelfde beeld als afb. IV-22. Let op het richtingsverloop van de kernen in de 
drie zones. BV = bloedvat AB = alveolair bot A = botzone В = midden
zone C=tandzone D=dentine Haematoxyline-eosine 232 χ 
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5. Functionele occlusie — 52 dagen p.i. 

AFB. IV-24. Schematische voorstelling van de organisatie van de vezels in het linguale deel 
van het periodontium van de onderincisief in functionele occlusie (52 dagen p.i.) (Zie 
voetnoot op pag. 17). 
In vijf-zesde deel van de periodontaal membraan zijn drie zones te onderscheiden. Over een 
afstand van drie-kwart van de totale lengte van de periodontaal membraan hebben de vezels 
in de botzonc zich tot bundels gevormd, die in het voorste derde deel gegolfd zijn en 
loodrecht op het alvéolaire bot staan. Nagenoeg alle vezels zijn nu rood gekleurd. Slechts 
apicaal verlopen nog blauwe vezels parallel aan het tandoppervlak. 

TOTAALBEELD 

In deze fase was een verdeling in drie zones zichtbaar over bijna de gehele lengte 
(vijf-zesde deel) van de periodontaal membraan. Het vormverschil tussen de 
kernen in de middenzone en de botzone was meer geaccentueerd dan in de 
vorige fase. Over drie-vierde van de gehele lengte van de periodontaal membraan 
vertoonden de vezels in de botzone een bundelstructuur. Het voorste derde deel 
ervan was gegolfd en stond loodrecht op het alvéolaire bot. De betreffende 
vezels waren korter en dikker dan de schuingerichte, meer posterior verlopende 
vezels die geen gegolfde vorm vertoonden (Afb. IV-27). 
Apicaal was, posterior van het element, de concentratie aan osteoclasten sterk 
verminderd. 

De kernen 

Incisale sector 

In het gebied van de loodrechte vezels in de botzone waren de kernen van de 
middenzone groot en vrijwel rond van vorm, bleek van kleur en bevatten aan
zienlijk minder chromatine dan in de voorafgaande fase. Een bepaalde orien-
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tatie kon met worden vastgesteld. De kernen van de cellen in de bolzone waren 
klein en ovaal van vorm De gerichtheid was hier, in overeenstemming met die 
van de vezels, loodrecht. Ter plaatse van de in de bolzone schuin naar het bot 
gerichte vezelbundels vertoonden de kernen van de middenzone weer een ovale 
tot gestrekte vorm. De kernen in de schuin genchte bundels waren duidelijk 
meer langwerpig van vorm dan die in de loodrecht georiënteerde bundels. De 
celkernen van de tandzone vaneerden nog steeds in vorm. 

Middensector 

De kernen in deze sector vertoonden een overeenkomstige beeld als die van het 
aangrenzende deel van de incisale sector. 

Apicale sector 

Slechts sporadisch werd mitotische activiteit van de cellen waargenomen. 

De vezels 

Incisale sector (Afb. IV-25, -26 en -27) 

Alle vezels waren nu fel rood gekleurd. Opmerkelijk was, dat de kleuring van de 
vezels in zowel de bot- als de tandzone feller was dan die van de middenzone. 
De loodrecht georiënteerde bundels werden gevormd door zeer dikke vezels, die 
als zodanig doorliepen in het bot. Ook in deze fase was hun structuur sterk 
gegolfd, in tegenstelling tot die der schumgenchte vezels van de middensector. 
Op de frontale coupes maakten de vezels van de tand- en de bolzone de indruk 
zonder onderbreking in elkaar over te lopen. 

Middensector (Afb. IV-27) 

Over de gehele lengte van de middensector waren de vezels in drie zones te 
onderscheiden De vezels in de bolzone waren alle georganiseerd in schuin naar 
en tot in het bot verlopende bundels. 

Apicale sector 

Slechts over een kort gedeelte waren tandvezels zichtbaar. De middenzone was 
voor een deel nog rood gekleurd Meer naar apicaal verliepen alle vezels parallel 
aan het landoppervlak en waren blauw gekleurd. 
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AFB. IV-25 Sagittale doorsnede van het linguale periodontium van de onderincisief in 
functionele occlusie (52 dagen p.i.); incisale sector. De vezels in de bolzone (A) hebben 
zich ten opzichte van de vezels van de middenzone (В) sterk verdikt. Let op de gegolfde 
structuur van deze vezels (pijl). De vezels van Sharpey (SF) zijn duidelijk zichtbaar in het 
bot. BV = bloedvat C = tandzone D sdentine Herovici 425 χ 

AFB. IV-26 Frontaal aspect van het linguale periodontium van de onderincisief in functio
nele occlusie (52 dagen p.i.); incisale sector, echter meer apicaal dan afb. IV-25. De vezels 
maken de indruk zonder onderbreking door te lopen van de tand naar het bot. Ook hier is 
een duidelijke bundclvorming van de vezels in de bolzone zichtbaar. AB = alvéolaire bot 
SF = vezels van Sharpey BV = bloedvaten A = bolzone В = middenzone 
C=landzone Herovici 250 χ 
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AFB. IV-27 Sagittale doorsnede van het linguale periodontium van de onderincisief in 
functionele occlusie (52 dagen p.i.); middensector, onder de eerste molaar. De vezels in de 
botzone (A) vertonen hier geen gegolfde structuur, zoals de meer apicaal gelegen vezels, 
behorende tot de loodrecht op het alvéolaire bot georiënteerde bundels. AB = alveolair 
bot BV = bloedvat A = botzone В = middenzone C=tandzone D = den tine 
Herovici 290 x 

I N T E R P R E T A T I E VAN DE BEVINDINGEN 

Tijdens de ontwikkeling van het periodontium van de onderincisief van de rat, 
bleken de linguale vezels zich in een bepaald patroon te organiseren. Zowel de 
oriëntatie van de fibroblasten als het verloop van de vezels kon in drie zones, 
een bot-, een midden- en een tandzone, worden onderscheiden. De structurering 
van de vezels begon in het incisale deel van de periodontaal membraan en zette 
zich van daaruit voort naar apicaal. Reeds vroeg in de ontwikkeling ontstond in 
het incisale gedeelte het specifieke richtingsverloop van de jonge collagene ve
zels welke in de tandzone loodrecht op het element, in de botzone schuin naar 
voren naar het bot gericht en in de middenzone parallel aan het tandoppervlak 
verliepen. Gedurende de gehele bestudeerde ontwikkelingsperiode bleef een 
eenmaal ontstane, loodrechte oriëntatie van de vezels in de tandzone gehand-
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haafd Dit geldt ook voor de in de lengterichting verlopende vezels in de mid
denzone De vezels in de bolzone echter, wijzigden zich op een specifieke manier 
Niet alleen traden opmerkelijke veranderingen in de oriëntatie op, ook de vor
ming van bundels was opvallend Op het moment, dat het gebitselement door 
kauwkrachten werd belast, verdichtten de vezels van de incisaal gelegen bundels 
zich sterk, gingen loodrecht op het alvéolaire bot staan, en begonnen een ge
golfde structuur aan te nemen Deze drie factoren kunnen als een adaptatiever 
schijnsel worden opgevat, daar de kauwkrachten in de lengterichting verlopen 
van de incisaal gelegen, gegolfde en zich verdikkende bundels 
De schuin naar voren naar het bot gerichte vezelbundels vertoonden geen ge
golfde structuur De auteur veronderstelt dan ook, dat deze vezels primair 
gerelateerd zijn aan het eruptieproces van het element Het nchtingsverloop en 
hun structuur pleit daarvoor Daarnaast is het aannemelijk dat deze vezels een 
rol vervullen bij de opvang van de volgens de lengterichting van het element 
inwerkende krachten 

Tot aan het moment, waarop het element door kauwkrachten werd belast lagen 
de vezels van de middenzone in ontwikkeling voor op die van de beide andere 
zones Verder kwam duidelijk naar voren, dat de middenzone met primair 
wordt gevormd door een ineenvlechting van bot- en tandvezels, maar dat deze 
zone een eigen entiteit bezit 

Op basis van het feit, dat de vezels van zowel de bot- als de tandzone tot in de 
middenzone doorliepen kan gesproken worden van een plexus Onze bevin
dingen leidden tot de opvatting, dat deze plexus gezien moet worden als een 
stabiliserende factor in de organisatie van vezels, waarop krachten in verschil
lende richtingen werken Immers de vezels van de penodontaal membraan 
dienen enerzijds weerstand te bieden aan de vrijwel continu inwerkende kauw-
krachten, terwijl zij anderzijds het mechanisme moeten leveren voor een snelle 
eruptie van het element, dan wel dit proces met mogen belemmeren 
De opvallende vormverandering van de kernen in de middenzone van het inci
sale deel en het daaropvolgende verlies van chromatine wijzen erop, dat in deze 
regio de fibioblasten hun eindstadium bereiken en fibrocyten worden Op 
grond hiervan zou men kunnen veronderstellen, dat hier verder geen nieuw
vorming meer plaats vindt Het is niet onderzocht of de regio waar de fibro-
blasten in fibrocyten overgaan, zich verder naar apicaal gaat uitstrekken naar
mate de dieren ouder worden 

De gevaneerde vorm van de kernen in de tandzone kan worden verklaard door 
een desintegratie van de cellen van het in het linguale deel ongedifferentieerd 
blijvende epitheliale tandorgaan en de vorming van cementoblasten en fibro 
blasten in deze zone 
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De grote osteoclastische activiteit posterior van het element staat in verband 
met de sterke achterwaartse groei. De vermindering van deze activiteit tijdens 
de laatste fase, waarin de ontwikkeling werd bestudeerd, wijst erop, dat het 
element dan niet verder in achterwaartse richting wordt verlengd. De localisatie 
van de Osteoblasten tegen het alvéolaire bot aan de linguale zijde van het ele
ment en die van de osteoclasten tegen het labiale alvéolaire bot duidt op een 
verplaatsing van de alvéole in ventrale richting. 

DISCUSSIE 

Algemeen is men van mening, dat de oriëntatie van de fibroblasten gelijk is aan 
die van de vezels en dat de cellen zich adapteren aan de ruimte tussen de 
collagene vezels (Bloom en Fawcett, 1968; Goldman en Cohen, 1969). Weiss 
(1959) toonde aan, dat de oriëntatie van de fibroblasten afhankelijk is van de 
richting, waarin de krachten op het periodontium, verlopen. 
Porter (1952) suggereerde daarentegen, dat het richtingsverloop van de vezels 
door een oriëntatie van de cellen wordt voorafgegaan. De in dit hoofdstuk 
beschreven bevindingen ondersteunen deze veronderstelling. Immers diverse 
malen kon een duidelijke oriëntatie van de cellen worden geconstateerd op het 
moment, dat de collagene vezels nog zeer dun en weinig talrijk waren, en het 
verloop was steeds conform de oriëntatie van de fibroblasten. In de eerste 
bestudeerde fase van de ontwikkeling, wanneer het element nog niet erupteert 
en ook geen kauwkrachten inwerken, zijn de cellen en de slechts zeer dunne, 
jonge collagene vezels reeds in een bepaald patroon georganiseerd. 
Sicher (1923, 1942) was de eerste, die een drie-zonige structuur aantoonde bij 
elementen, met een continue groei en eruptie. De middelste zone noemde hij de 
'plexus intermedius'. In deze plexus intermedius zag hij een structuur, waarin 
vezels van de bot- en de tandzone zich vormden tot een netwerk. Ook Eccles 
(1964) vond bij de incisieven van knaagdieren een plexus intermedius, waarin 
de vezels van de bot en de tandzone zich vermengden met longitudinaal ver
lopende vezels van de middenzone. Ness (1965) constateerde bij konijnémci-
sieven een drie-zonige structuur in de middensector. Hindle (1964) vond bij een 
studie van de periodontaal membraan bij ratteincisieven met behulp van ge
polariseerd licht drie duidelijke zones. De intrinsieke dubbelbreking van de 
vezels van de middenzone verschilde van die van de andere zones. Hij interpre
teerde dit verschijnsel echter als zijnde veroorzaakt door een afwijkend rich
tingsverloop van de vezels in de middenzone. Door het verschil in aansnij-
richting van de vezels zou een andere lichtbreking ontstaan. Hij steunde Sicher's 
opvatting, dat de vezels in de middenzone minder rijp waren, dan die in de 
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andere zones Hindle vermeldde echter met de leeftijd van de proefdieren en dat 
bemoeilijkt een vergelijking van zijn resultaten met onze bevindingen Op basis 
van de in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens kan echter gesteld worden, dat 
in elk geval bij jonge ratten de vezels van de middenzone duidelijk in ontwik
keling voor zijn op de vezels in de twee andere zones 
In een studie van de penodontaal membraan van de ratteincisief vond Stern 
(1964) hchtmicroscopisch wel een plexus intermedius, electronenmicros 
copisch echter kon hij geen samenhang tussen de collageenfibrillen op ultra 
structureel niveau aantonen Hij wees in dit verband op de mogelijke stabili
serende invloed van de grondsubstantie Ook Jackson (1953) tendeerde reeds in 
deze richting 
De bevindingen in ons onderzoek tonen een duidelijke organisatie aan van de 
penodontaal membraan in dne zones, waarbij aan de middenzone een stabili
serende rol wordt toegedacht in een organisatie van vezels, waarop krachten in 
verschillende richtingen inwerken 
Massler en Schour (1941) verwierpen de hypothese, dat de collagene vezels van 
het periodontium in staat zouden zijn het element uit het bot naar het cavum 
ons te trekken op grond van het feit, dat het nchtingsverloop van deze vezels 
zodanig was, dat 'the periodontal fibres are being pulled by the tooth and do 
not themselves pull upon the tooth' ' De bevindingen in dit hoofdstuk tonen 
echter aan dat de vezels wat betreft hun nchtingsverloop zeer wel in staat zijn 
een actieve rol te spelen tijdens de eruptie van het element Niet alleen hun 
nchtingsverloop pleit daarvoor, maar tevens het feit, dat juist die vezels, waar
van op grond van hun nchtingsverloop verwacht kon worden, dat zij een actieve 
rol bij het eruptieproces spelen, geen gegolfde structuur vertoonden Dit in 
tegenstelling tot de vezels die blijkens hun lengtenchting betrokken zijn bij de 
opvang van de kauwkrachten Met andere woorden, deze vezels maakten met 
die ontspannen mdruk, als de loodrecht georiënteerde vezels Tijdens de 
decapitane van de dieren namelijk werd het element met meer belast door 
kauwkrachten, terwijl het aannemelijk is, dat de eruptie van het element met 
direct tot stilstand kwam 

Stern (1964) toonde aan, dat tijdens de eruptie van de incisief van de rat de 
dentale vezels met het element meebewegen Melcher (1967) kwam in een 
experimenteel onderzoek bij ratteincisieven tot eenzelfde opvatting en tevens 
toonde hij aan, dat de botvezels ten opzichte van het element achterbleven 
Slechts weinig gegevens konden in de literatuur worden gevonden over de be-

i Pag 561 
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weging van de plexus intermedius. Ness en Smale (1959) vonden bij konijne-
incisieven mitoses over de gehele lengte van de middenzone, waarbij de distri
butie een grote concentratie vertoonde op een afstand van 20 д т vanaf het 
cementoppervlak. In het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek werd een 
duidelijke vermindering geconstateerd in het aantal mitoses gedurende de 
voortschrijdende ontwikkeling van de periodontaal membraan. Een meer speci
fiek gericht onderzoek zal nodig zijn, wil men over een en ander een duidelijk 
inzicht verkrijgen. 

De localisatie van de Osteoblasten en osteoclasten is in overeenstemming met de 
bevindingen van Bhaskar (1953), die aantoonde, dat het element in belangrijke 
mate in achterwaartse richting groeit en dat de alveole zich aan de toenemende 
diameter van het element aanpast door resorptie, welke in ventro-mediale rich
ting het grootst is. 

SAMENVATTING 

De normale ontwikkeling van de periodontaal vezels van de onderincisief van 
de rat werd bestudeerd door middel van onder meer de kleuring op precollageen 
en collageen volgens Herovici. Een totaal van 60 ratten werd onderzocht op vijf 
onderscheiden fasen van ontwikkeling, verlopende van de preè'ruptieve periode 
tot de functionele occlusie van het gebitselement. 

De periodontaal vezels zijn georganiseerd in drie zones. De vezels van de bot- en 
de tandzone lopen door tot in de middenzone en vormen daar tezamen met de 
vezels van deze zone de 'plexus intermedius'. De vezels van de middenzone 
liggen in hun ontwikkeling voor op die van de andere zones. De plexus inter
medius wordt door ons gezien als een stabiliserende component in een organi
satie van vezels, waarop krachten in verschillende richtingen inwerken. 
Op grond van de oriëntatie en de structuur van de periodontaal vezels werd hen 
deels een passief steunende, deels een actief trekkende functie toegekend. Bij 
het bereiken van occlusaal contact verdikten de vezels van de bolzone in de 
incisale regio zich sterk, gingen loodrecht op het botoppervlak staan en namen 
een gegolfde structuur aan. Dit werd door ons opgevat als een adaptatie aan de 
inwerkende kauwkrachten. De schuin naar voren gerichte vezelbundels ver
toonden geen gegolfde structuur. Aangenomen werd, dat deze vezels gerelateerd 
zijn met het eruptieproces, terwijl zij daarnaast een mogelijke rol vervullen bij 
de opvang van de volgens de lengterichting van het element inwerkende kauw
krachten. 

Gezien de continue groei en snelle eruptie van het bestudeerde element werd 
het wenselijk geacht de verkregen gegevens te vergelijken met de bevindingen 
van een onderzoek bij een element met beperkte wortelgroei en eruptie. 
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HOOFDSTUK V 

DE ONTWIKKELING VAN DE FERIODONTAAL MEMBRAAN 
VAN DE EERSTE ONDERM OLA AR VAN DE RAT 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling worden beschreven van de periodontaal 
membraan van de eerste molaar van de rat, waarbij — evenals bij de incisie f -
voornamelijk aandacht zal worden besteed aan de coUagene vezels en de vor
mende cellen, de Fibroblasten. De eruptiebeweging van de eerste molaar is lang
zamer dan die van de incisief. Vlak voor het bereiken van de functionele occlusie is 
de doorbraak snelheid echter relatief groot om vervolgens bij het in occlusie 
komen sterk te worden afgeremd. Daarna vindt slechts een beperkte eruptie 
plaats, die er toe dient het door afslijping ontstane hoogteverschil te compen
seren (Schour en Massler, 1963). Het aantal wortels van de eerste ondermolaar 
kan variëren van drie tot vijf. De ontwikkeling van de penodontaal membraan 
zal voornamelijk worden beschreven aan de mesiale wortel. Bij de beschrijving 
van de bevindingen zal geen onderscheid gemaakt worden in verschillende sec
toren, zoals bij de incisiefis gebeurd. De organisatie van de mesiale periodontaal 
membraan geeft hiertoe geen aanleiding. 

MATERIAAL EN METHODEN 

Voor de bestudering van de normale ontwikkeling werden 60 ratten gebruikt. 
Na decapitatie werden de kaken verwerkt, zoals in hoofdstuk II is beschreven. 
Aan de hand van de gegevens verkregen met de reeds in hoofdstuk IV genoemde 
'pilot study' kon het volgende ontwikkelingsschema worden opgesteld.1 

1. Preeruptieve fase 33 dg. ρ j . 
2. Vroeg-eruptieve fase 38 dg. ρ л. 
3. Doorbraak in het cavum oris 41dg. p.i. 
4. Het bereiken van de functionele occlusie 46dg.p.i. 
5. Functionele occlusie 60 dg. pa. 

1 Voor de vaststelling van de drie middelste fasen geldt hetzeltde als bij de incisiet (zie 
voetnoot op pag. 16 ) Dat tussen deze fasen - evenals bij de incisie! - resp. drie en vijf 
dagen liggen, moet als een toevalligheid worden beschouwd De eerste en de laatste lase 
werden wederom resp. op vijf dagen voor de tweede en veertien dagen na de vierde fase 
bepaald. 
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BEVINDINGEN 

1. Preëruptieve fase - 33 dg. p.i. (Afb. V-l, -2, -3) 

AFB. V-l. Schematische voorstelling van de vezels van het periodontium van de mesiale 
wortel van de eerste ondermolaar1 in de preëruptieve fase (33 dagen p.i.).2 Vrijwel alle 
vezels verlopen parallel aan het tand- en het botoppervlak. Daar waar reeds wortelvorming 
had plaatsgevonden lopen de dunne, blauwe vezels tot aan het dentine. 

De fibroblasten lagen in dit stadium — waarin de wortelvorming juist begonnen 
was — vrijwel parallel aan het tandoppervlak. Daartussen lagen de nog zeer 
dunne, blauwe vezels in eenzelfde richting georiënteerd. Er was geen verbinding 
te zien met het bot. De kernen waren langwerpig van vorm op de sagittale 
coupes, en klein en rond op de horizontale doorsneden. Ook de vezels bleken op 
de horizontale coupes loodrecht op de snijrichting te verlopen. De concentratie 
van vezels was nagenoeg overal gelijk. Daar waar reeds wortelvorming had plaats 
gevonden, liepen onder de glazuurgrens zeer dunne blauwe vezels tot aan het 
dentine door. Structureel was er geen onderscheid in zones aan te geven. 

1 Zie ook uitklapvel. 
2 In de Afb. V-l, -4, -7, -11 en -16 is het gehele beeld ongeveer 20 χ vergroot. De breedte 
van de periodontaal ruimte werd bovendien nog eens extra drie maal vergroot om de 
organisatie van de vezels te kunnen weergeven. De proportionele verhouding van de perio
dontaal ruimte is dus niet in overeenstemming met de andere structuren. Lmksboven is het 
element op ware grootte weergegeven. 
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Vrijwel rondom het gehele element, met uitzondering van de onderzijde, was 
het botoppervlak bezet met Osteoblasten. Op de bodem van de crypte was het 
bot in het gebied van de uitgroeiende wortel bezet met osteoclasten. Ook bij 
het boven tegen het element gelegen bot bevonden zich talrijke osteoclasten. 
Mitotische activiteit was in geringe mate in de periodontaal membraan rondom 
het gehele element waar te nemen. 
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2. Vroeg-eruptieve fase - 38 dg. p.i. (Afb. V-4, -5, -6) 

AFB. V-4. Schematische voorstelling van de vezels van het mesiale en distale periodontium 
van de mesiale wortel van de eerste ondermolaar in de vroeg-eruptieve fase (38 dagen p.i.) 
(Zie voetnoot op pag. 48). In de mesiale zowel als in de distale periodontaal membraan zijn 
nu vezels in de bot- en tandzone waar te nemen, die zich in het midden van de periodontaal 
ruimte ineenvlechten. Op sommige plaatsen zijn dikke rode vezels van Sharpey aan de 
botzijde zichtbaar. De oriëntatie van alle vezels is schuin omhoog naar het alvéolaire bot 
gericht. 

De kernen van de mesiale periodontaal membraan waren in deze fase ovaal van 
vorm en schuin naar boven georiënteerd ten opzichte van het bot. Direct tegen 
het worteloppervlak lagen de desintegrerende kernen van het glazuurorgaan en 
cementoblasten. Qua vezelstructuur was de mesiale periodontaal membraan te 

AFB. V-2 Sagittale doorsnede van het mesiale periodontium van de eerste ondermolaar 
in de preëruptieve fase (33 dagen p.i.). Dunne vezels lopen vrijwel parallel aan het 
landoppervlak. Er is geen verbinding tussen de vezels en het alvéolaire bot (AB) zichtbaar 
Herovici 272 χ 

AFB. V-3 Frontaal aspect van het supradentale weefsel van de eerste ondermolaar in de 
preëruptieve fase (33 dagen p.i.). Let op de grote osteoclastische activiteit (pijlen) aan 
de binnenzijde van het alvéolaire bot (AB). Er is nog geen desintegratie van het gla
zuurorgaan zichtbaar. OEE = buitenste glazuurepitheel SR = reticulum stel
lare AM = ameloblasten Herovici 80 χ 
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verdelen in twee zones. Een tandzone waarin dunne, blauwe vezels vanuit een 
dunne laag cement verliepen naar het midden van de periodontaal ruimte; en 
een botzone, waar dikkere, rode vezels - de vezels van Sharpey — vanuit het 
bot komend zich opsplitsten in vele dunne, blauwe vezels. In het midden van de 
periodontaalruimte vlochten de vezels van de tand- en de botzone zich ineen. 
Met uitzondering van de vezels van Sharpey in de botzone waren alle vezels 
blauw gekleurd. Op de horizontale coupes bleek de schuine oriëntatie der vezels 
doordat zij overwegend als stippen zichtbaar waren ; de celkernen waren in deze 
coupes voornamelijk rond en kleiner dan op de sagittale doorsneden. De con
centratie van de vezels was nagenoeg overal gelijk. 
Ook in het distale periodontium van de mesiale wortel waren vezels op sommige 
plaatsen, als vezels van Sharpey verbonden met het bot, waarneembaar. Vanuit 
een dunne laag cement verliepen hier de tandvezels over korte afstand door in 
de periodontaal membraan. Het midden van de ruimte werd bezet door een 
netwerk van dunne, blauwe vezels, waarvan de algemene oriëntatie vrijwel 
parallel verliep aan het septale botoppervlak. Het richtingsverloop van de cellen 
was hiermee in overeenstemming. De concentratie van de vezels was geringer 
dan in het mesiale periodontium. 

Het botoppervlak van vrijwel de gehele crypte — met uitzondering van de 
periapicale regio — was bezet met Osteoblasten. Posterior van het element 
echter vond grote osteoclastische activiteit plaats. Mitotische activiteit, zonder 
voorkeurslocalisatie, was slechts in geringe mate waar te nemen. 
Op de overgang van de pulpa naar de periapicale regio bestond een verhoogde 
concentratie van kernen en van dunne, blauwe ongeorganiseerde vezels. 

AFB. V-6 Sagittale doorsnede door de apex van de mesiale wortel van de eerste ondermolaar к 
in de vroeg-eiuptieve fase (38 dagen p.i.). Een dichte concentratie van cellen en collagene 
vezels in het foramen apicalc is duidelijk zichtbaar. BV=bloedvaten Herovici 255 χ 
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AFB. V-5 Sagittale door
snede van het mesiale perio
dontium van de eerste onder-
molaar in de vroeg-eruptieve 
fase (38 dagen p.i.). De dun
ne blauwe vezels liggen alle 
schuin naar boven naar het 
alvéolaire bot (AB) georiën
teerd. Vanuit het bot lopen 
op sommige plaatsen dikke 
rode vezels het periodontium 
in (pijlen). In het midden 
van de periodontaal ruimte is 
- moeilijk zichtbaar - een in-
eenvlechten van de bot- en 
tandvezels te consta
teren. D = dentine 
Herovici 255 χ 
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3. Doorbraak in het cavum oris - 41 dg. p.i. (Afb. V-7, -8, -9, -10) 

AFB. V-7. Schematische voorstelling van de vezels van het mesiale en distale periodontium 
van de mesiale wortel van de eerste ondermolaar na doorbraak in het cavum oris (41 dagen 
p.i.) (Zie voetnoot op pag. 48 ). In de mesiale periodontaal membraan is een duidelijk 
onderscheid in het richtingsverloop van de vezels in verschillende regionen. In de nabijheid 
van de crista alveolaris is de oriëntatie van de vezels schuin omhoog naar het bot gericht. 
Daaronder verlopen de vezels loodrecht op het bot- en op het worteloppervlak. In het 
onderste gedeelte van de periodontaal membraan is de oriëntatie van de vezels weer schuin 
omhoog naar het alvéolaire bot gericht. Over de gehele lengte van de periodontaal mem
braan vlechten de bot- en de tandvezels zich in het midden ineen. 
In de distale periodontaal membraan is dit eveneens het geval. De oriëntatie van de vezels is 
hier over de gehele lengte van de membraan schuin omhoog naar het alvéolaire bot. 

In deze fase was nu zowel wat betreft de vorm en oriëntatie van de kernen als 

het richtingsverloop van de vezels een onderscheid te maken tussen verschil

lende regionen van de mesiale periodontaal membraan van de mesiale wortel. 

Nabij de crista alveolaris lagen de celkernen beduidend minder schuin naar 

boven naar het bot georiënteerd dan in de vorige fase, terwijl ze langwerpig van 

vorm waren. In het gedeelte direct daaronder waren de kernen ovaler van vorm 

zonder dat van een bepaalde oriëntatie sprake was. In de onderste helft van de 
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periodontaal membraan waren de kernen ovaal van vorm en alle schuin naar 
boven ten opzichte van het alvéolaire bot georiënteerd. 
Algemeen gold, dat de vezels eenzelfde richtingsverloop hadden als de kernen. 
Ook nu was een duidelijk onderscheid te maken tussen een tandzone en een 
botzone, van welke zones de vezels zich in het midden van de periodontaal-
ruimte ineenvlochten. In de nabijheid van de crista alveolaris waren dikke rode 
vezels met het bot verbonden. Zij verliepen, zich splitsend, omlaag naar het 
midden van de periodontaal membraan, waar zij zich verenigden met de rode 
tandvezels, die eenzelfde richtingsverloop hadden. In het daaronder gelegen 
gedeelte traden de botvezels loodrecht uit het alvéolaire bot, splitsten zich en 
vormden in het midden weer een netwerk met de tandvezels, die hunnerzijds 
eveneens vrijwel loodrecht georiënteerd stonden op het landoppervlak. De ve
zels van de tandzone waren hier nu ook rood gekleurd. Daar waar de vezels van 
beide zones zich met elkaar verenigden waren zij alle blauw. 
In de onderste helft van de mesiale periodontaal membraan lagen alle vezels 
schuin naar boven, naar het alvéolaire bot georiënteerd. In het midden van de 
periodontaal membraan vormden zij een netwerk. Ook hier waren de uit het 
bot komende vezels plaatselijk dik en rood gekleurd. Verder waren alle vezels 
blauw gekleurd. 

In de distale periodontaal membraan van de mesiale wortel verliepen de over
wegend blauw gekleurde vezels alle schuin naar boven naar het bot. Op som
mige plaatsen waren zij als dikke rode vezels met het bot verbonden, terwijl zij 
met het worteloppervlak als vele dunne blauwe vezels een cementale verbinding 
vormden. In het midden van de periodontaal membraan vlochten de tand- en de 
botvezels zich ineen. 
Ook in deze fase was een geringe osteoclastische activiteit posterior van het 
element zichtbaar. 
Geen mitosen werden gezien. Ter plaatse van de overgang van het púlpale naar 
het periapicale weefsel lagen de nu rood gekleurde collagene vezels als een prop 
geconcentreerd. 
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AFB. V-8 Sagittaal over
zicht van het mesiale perio
dontium van de eerste onder-
molaar na doorbraak in het 
cavura oiis (41 dagen p.i.). 
Vezels vanuit het tand- en 
botoppervlak verlopen naar 
het midden van de periodon-
taal membraan. Op sommige 
plaatsen zijn de botvezels als 
dikke rode vezels met het 
bot (AB) verbonden. De 
vezels, die aanhechten aan 
het dentine (D) zijn duidelijk 
minder groot in diameter 
dan de botvezels. 
Herovici 250 χ 
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AFB. -10 Horizontale doorsnede van het mesiale periodontium van de eerste onder-
molaar na doorbraak in het cavum oris (41 dagen p.i.); localisatie: midden van de wortel. 
De vezels, verbonden met het alvéolaire bot (AB) zijn sterker ontwikkeld dan die, welke 
aanhechten aan het dentine (D). Herovici 255 χ 

AFB. V-9 Sagittaal aspect van het mesiale periodontium van de eerste ondermolaar na 
doorbraak in het cavum oris (41 dagen p.i.). In dit gedeelte, onder de crista alveolaris, 
verlopen de tand- en de botvezels vrijwel loodrecht ten opzichte van het botoppervlak. 
Duidelijk is een ineenvlechten van de vezels in het midden van de periodontaal mem
braan zichtbaar. Herovici 325 χ 
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4. Het bereiken van de functionele occlusie - 46 dg. p.i. (Afb. V-ll, -12, -13, 
-14,-15) 

AFB. V-ll. Schematische voorstelling van de vezels van het mesiale en distale periodon
tium van de mesiale wortel van de eerste ondermolaar na het bereiken van de functionele 
occlusie. (46 dagen p.i.) (Zie voetnoot op pag.48). Nabij de crista alveolans verlopen in de 
mesiale periodontaal membraan de vezels vanuit het bot schuin omhoog naar het clement. 
In het gedeelte daaronder verlopen zij vrijwel loodrecht op het bot- en het wortelopper-
vlak. In het onderste gedeelte van de mesiale periodontaal membraan en over de gehele 
lengte van het distale periodontium is de oriëntatie van de vezels schuin omhoog naar het 
bot gericht. Een ineenvlechten van de bot- en de tandvezels is zichtbaar over de gehele 
lengte van zowel de mesiale als de distale periodontaal membraan. In de apical e regio heeft 
rond de wortel in grote mate cementdepositie plaats gevonden. De vezels zijn hier ten 
opzichte van de vorige fase sterk verdikt. 

Wat betreft de vorm en de oriëntatie van de kernen was tijdens deze fase een 

onderscheid zichtbaar tussen de bovenste en de onderste helft van de mesiale 

periodontaal membraan. In de bovenste helft bestond een duidelijk verschil in 

de vorm van de kernen in de tand- en de bolzone. In de bolzone waren zij 
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gestrekt van vorm en vnjwel loodrecht georiënteerd op het alvéolaire bot. In de 
tandzone vertoonden de kernen een ronde tot ovale vorm zonder een bepaalde 
oriëntatie. In de onderste helft was de oriëntatie nog steeds schuin naar boven 
naar het bot gericht, terwijl zij ovaal tot langwerpig van vorm waren. 
De collagene vezels waren nu alle — uitgezonderd daar waar de tand - en de 
botvezels zich in het midden van de apicale regio ineenvlochten — roodge
kleurd. Nabij de cnsta alveolans traden de vezels in de bolzone als dikke rode 
vezels uit het bot en verliepen, zich splitsend, omhoog naar het midden van de 
penodontaal membraan. De vezels in de tandzone hepen in deze regio omlaag 
naar het midden, waar zij zich ineenvlochten met die van de bolzone. De 
concentratie van de vezels was hier in de tandzone beduidend groter dan in de 
bolzone. In het gedeelte daaronder traden de vezels aan beide zijden loodrecht 
uit, en verenigden zich in het midden van de penodontaal membraan weer in 
een netwerk. In de onderste helft van de mesiale penodontaal membraan waren 
alle vezels schuin naar boven naar het alvéolaire bot georiënteerd Ook hier 
vlochten de vezels zich in het midden ineen. 

In de distale penodontaal membraan verliepen alle vezels schuin naar boven 
naar het bot, terwijl zij zich m het midden van de penodontaal membraan 
wederom ineenvlochten. Zij waren als dikke, rode vezels met het bot en met het 
wortelcement verbonden. De cementlaag was hier uitgebreider dan aan de 
mesiale zijde van de wortel. Enige mitosen werden waargenomen in het peno-
dontium ter plaatse van de bovenzijde van het interradiculaire septum. Zowel 
aan de postenore als aan de anteriore zijde van het element was in de apicale 
regio van het alvéolaire bot osteoclastische activiteit te constateren 
De structuur van de rode collagene vezels aan de onderzijde van de wortel had 
zich duidelijk verdicht ten opzichte van de vorige fase. De vezels zijn hier ten 
opzichte van de vorige fase sterk verdikt. 
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AFB. V-12 Sagittale doorsnede van het bovenste deel van het mestale periodontium van de 
eers'.e ondermolaar na het bereiken van de functionele occlusie (46 dagen p.i.). Het rich
tingsverloop van de vezels in dit deel, nabij de crista alveolaris, is vanaf het alvéolaire bot 
(AB) omhoog naar het worteloppervlak. Hoewel de tandvezels in een grotere concentratie 
aanwezig zijn, zijn de botvezels dikker. D = dentine Herovici 200 χ 

AFB. V-13 Sagittaal aspect van het mestale periodontium van de eerste ondermolaar na 
het bereiken van de functionele occlusie (46 dagen p.i.); localisatie; gedeelte direct onder 
de in afb. V-12 getoonde regio. De bot- en tandvezels verlopen hier loodrecht op het bot
en landoppervlak. AB = alveolair bot D = dentine Herovici 200 χ 
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AFB. V-14 Horizontaal aspect van het bovenste gedeelte van het mesiale periodontium van 
de eerste ondermolaar na het bereiken van de functionele occlusie (46 dagen p.i.). Let op 
het verschil in diameter tussen de tand- en botvezels. De dikke vezels van de botzijde zijn 
tot in het alvéolaire bot (AB) te vervolgen. D = dentine Herovici 340 χ 

AFB. V-15 Sagittaal aspect van de apex van de mesiale wortel van de eerste onder
molaar na het bereiken van de functionele occlusie (46 dagen p i . ) . De concentratie van 
collagene vezels in het foramen apicale heeft zich ten opzichte van de vorige fase aan
zienlijk vergroot. Herovici 245 χ 
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5. Functionele occlusie - 60 dg. p.i. (Afb. V-16, -17, -18, -19, -20) 

AFB. V-16. Schematische voorstelling van de vezels van het mesiale en distale periodon
tium van de mesiale wortel van de eerste ondermolaar na 14 dagen in functionele occlusie 
(60 dagen p.i.) (Zie voetnoot op pag.48 ). Vanaf de crista alvoolaris lopen de vezels schuin 
omhoog naar het element, waar zij juist onder de glazuur-dentine grens met het element 
verbonden zijn. In het gedeelte daaronder verlopen de vezels weer loodrecht op het bot en 
het worteloppervlak. In het grootste deel van de mesiale perlodontaal membraan en over de 
gehele lengte van het distale periodontium zijn de vezels schuin omhoog naar het alvéolaire 
bot gericht. Zowel aan de bot- als aan de tandzijde zijn de vezels van Sharpey met het 
alvéolaire bot en het wortelcement - dat in de apicale regio in grote mate is afgezet -
verbonden. In het midden van de gehele periodontaal membraan is een ineenvlechten van 
de vezels van de bot- en de tandzone zichtbaar. 

In de nabijheid van de crista alveolaris vertoonden de kernen een gestrekte vorm 
waarbij hun oriëntatie vanaf het alvéolaire bot schuin omhoog naar het wortel
oppervlak was. In het gedeelte daaronder vertoonden de kernen geen bepaalde 
oriëntatie, terwijl zij ovaal tot rond van vorm waren. In de onderste helft van de 
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mesiale penodontaal membraan was de oriëntatie van de kernen schuin omhoog 
naar het alvéolaire bot De vorm was ovaal tot gestrekt 
In deze fase verliepen de collagene vezels van de cnsta alveolans schuin omhoog 
naar het worteloppervlak juist onder de glazuur-dentine grens De dikte van de 
vezels was sterk toegenomen in vergelijking met de vorige fase In de regio 
daaronder was het vezelpatroon evenals in de vorige fase loodrecht gericht op 
het bot- en het worteloppervlak In de apicale regio was een zeer grote hoeveel
heid cement zowel aan de mesiale als aan de distale zijde afgezet De uit het 
cement komende vezels waren sterk in dikte toegenomen ten opzichte van de 
vorige fase en waren dikker dan de tandvezels in de rest van de penodontaal 
membraan Het verloop was schuin omhoog naar het bot gericht In het midden 
van de apicale regio waar de vezels zich ineenvlochten waren deze nog steeds 
blauw gekleurd 
In de distale penodontaal membraan waren met uitzondering van het midden 
van de apicale regio alle vezels rood gekleurd Ze waren in dikte toegenomen 
ten opzichte van de vorige fase Zowel met het bot als met het worteloppervlak 
waren zij als dikke rode vezels verbonden Zij verliepen naar het midden van de 
penodontaal ruimte als dunnere rode vezels en'vlochten zich daar ineen De 
oriëntatie van alle vezels was schuin omhoog naar het alvéolaire bot gencht 
Geen mitosen konden worden waargenomen Geen aanwezigheid van osteo-
clasten kon worden vastgesteld 

De concentratie van collagene vezels in het foramen apicale was sterk vermin
derd in vergelijking met de vorige fase 
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AFB. V-17 Sagittaal aspect van de horizontaal verlopende vezels in het mestale periodon
tium van de eerste ondermolaai in functionele occlusie (60 dagen p.i.). AB = alveolair 
bot D = dentine Herovici 225 χ 

AFB. V-18 Sagittale doorsnede van het mesiale periodontium van de eerste ondermolaar in 
functionele occlusie (60 dagen p.i.). Localisatie; op de helft van de periodontaal mem
braan. De vezels verlopen alle schuin omhoog ten opzichte van het alvéolaire bot (AB). Er 
is weinig verschil in dikte tussen de bot- en tandvezels. D = dentine Herovici 210 χ 

AFB. V-20 Sagittale doorsnede van de apex van de mesiale wortel van de eerste onder- к 
molaar in functionele occlusie (60 dagen p.i.). De concentratie van de collagene vezels in 
het foramen apicale is sterk verminderd ten opzichte van de vorige fase. Zie afb. 
V-15. AB = alveolair bot BV = bloedvaten Herovici 200 χ 

04 



AFB. V-19 Apicale re
gio van het mesiale 
periodontium van de 
eerste ondermolaar in 
functionele occlusie (60 
dagen p.i.). Sagittaal as
pect. Op het tandopper-
vlak heeft zich een dik
ke laag cement (Ce) ge
vormd, waarin dikke 
tandvezels insereren. Zij 
zijn in deze regio dikker 
dan de vezels in de tand-
zone van het overige ge
deelte van het periodon
tium. De vezels verlopen 
alle schuin omhoog naar 
het alvéolaire bot (AB) 
D = dentine Herovici 

260 χ 



I N T T R P R E I A T I E VAN DE BEVINDINGEN 

Tijdens het begin van de ontwikkeling van de penodontaal membraan van de 
eerste molaar blijken de fibroblasten aile parallel aan het landoppervlak te 
liggen Tussen de fibroblasten in lopen de zeer dunne, jonge, blauw gekleurde 
collagene vezels in dezelfde richting georiënteerd Later ontwikkelen zich in de 
bot- en in de tandzone grotere, rijpere vezels, die enerzijds met het alvéolaire 
bot, anderzijds via het wortelcement met de tand zijn verbonden Reeds dicht 
bij de tand, respectievelijk het alvéolaire bot, splitsen zij zich in vele, dunne 
vezels, welke ach ineenvlechten in de middenzone van de penodontaal mem
braan Door het ineenvlechten van de vezels van de bot- en de tandzone wordt 
een netwerk gevormd, dat slechts bestaat uit bovengenoemde vezels en geen 
eigen entiteit bezit 

Gedurende de voortgaande eruptie van de molaar vertonen zowel de vezels van 
de tand- als de botzone een verandering in oriëntatie Aanvankelijk verlopen zij 
alle schuin omhoog naar het bot, later zijn zij in het bovenste deel meer lood
recht op het bot- en het landoppervlak georiënteerd In het overgrote deel van 
de penodontaal membraan blijven de vezels schuin omhoog naar het alvéolaire 
bot verlopen Een verklanng voor de verandering m onentatie in het bovenste 
deel zou kunnen worden gevonden in een adaptatie van de vezels aan de 
krachten, die op het element inwerken Bij een beschouwing van het nchtings-
verloop van deze krachten mag namelijk aangenomen worden, dat deze met 
slechts verticaal, maar ook horizontaal verlopen 

Dijkman (1969) toonde aan, dat bij een honzontale belasting van de kroon van 
eenwortelige elementen de uitwijking van de wortel in horizontale zin het 
grootst was bij de cervicale rand en in de apical e regio Gesteld, dat dit ook het 
geval is voor meerwortelige elementen, dan zou op grond van bovenstaande 
overweging een aangepast vezelverloop, namelijk loodrecht op het bot- en het 
landoppervlak, verwacht mogen worden Dit is wel het geval in het bovenste 
gedeelte van de penodontaal membraan, maar niet in de apicale regio Wel werd 
daar een sterke uitbreiding van het wortelcement geconstateerd, terwijl een 
duidelijke aanwezigheid van osteoclasten tegen het alvéolaire bot in deze regio 
kon worden vastgesteld Deze bevindingen wijzen erop, dat het vezelverloop in 
deze regio ten dienste staat van een andere functie dan het opvangen van de 
kauwkrachten Door ons wordt dan ook verondersteld, dat in de apicale regio 
de vezels actief betrokken zijn bij de eruptie van het gebitselement 
Een ander opvallend fenomeen was, dat gedurende de eruptie van het element 
een toenemende verdichting van collagene vezels optrad op de overgang van het 
púlpale naar het penapicale weefsel Deze verdichting was het grootst bij het 

66 



bereiken van de functionele occlusie, daarna verminderde de concentratie van 
de vezels. Als hypothese wordt gesteld, dat de vezels van de periodontaal mem
braan zich tijdens het begin van de functionele occlusie nog moeten adapteren 
aan de krachten, die op het element worden uitgeoefend en dat de betreffende 
collagene structuur gedurende die tijd zou functioneren als opvangmechanisme 
voor de krachten en als bescherming van het púlpale weefsel. Dat vooral in de 
apicale regio de functie van de periodontaal vezels als opvangmechanisme van 
krachten niet optimaal is, zou kunnen blijken uit de sterke cementafzetting op 
het worteloppervlak — cementoid weefsel is namelijk zeer resistent tegen belas
ting — en de resorptie van het alvéolaire bot daar ter plaatse. 
Niet onvermeld mag blijven, dat tijdens de eerste fase wel wortelgroei maar nog 
geen eruptie plaatsvindt. De ruimte, welke hiervoor nodig is wordt verkregen 
door botresorptie op de bodem van de crypte. 

DISCUSSIE 

Sicher (1954, 1962) veronderstelde reeds, dat ook bij elementen met een be
perkte eruptie een netwerk aanwezig zou zijn om de vlotte adaptatie van de 
membraan aan onder meer de snelle verticale eruptie te verklaren en welke hij -
evenals bij de incisief - 'plexus intermedius' noemde. Deze plexus intermedius 
kon door sommige latere onderzoekers niet worden aangetoond (O'Brien, Bhas
kar en Brodie, 1958; Bernick, l960,Magnusson, 1968). Anderen vonden deze 
structuur bij hun onderzoekingen wel (Kraw en Enlow, 1967; Beertsen en 
Snijder, 1969). Eccles (1959) kon slechts tijdens de eruptieve beweging van het 
element een plexus waarnemen. In het huidige onderzoek kon gedurende de 
gehele ontwikkeling een plexus intermedius worden gevonden over de gehele 
lengte van de periodontaal membraan. 
In een onderzoek bij rattemolaren naar de rol van de collagene vezels bij de 
alvéolaire botgroei en de tandvorming suggereerde Thomas (1964), dat de rij
ping van de collagene vezels als een belangrijke factor beschouwd moest worden 
tijdens de eruptie van het element. Trekkrachten zouden volgens Tilomas 
(1965, 1967) kunnen ontstaan in drie fasen: 1. door een vermindering van 
entropie tijdens electrostatische aantrekking van in grote mate ongeorganiseerde 
collagene sub-eenheden, 2. door lineaire polymerisatie, tengevolge waarvan de 
aanvankelijke molecuullengte met tien procent wordt verminderd en 3. door 
krimp tengevolge van dehydratatie tijdens de laterale aggregatie. Hierbij kan 
worden opgemerkt, dat gedurende de opbouw van de collagene vezels polyme
risatie plaatsvindt van de basiseenheden van het collageen — de tropocollageen 
moleculen — tot Protofibrillen. De gecombineerde intermonomere afstand be-
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draagt zes tot tien procent van de totale lengte van het polymeer Deze polyme
risatie wordt de 'longitudinale aggregatie ' genoemd De protofibril - of α-keten -
heeft de vorm van een linksom draaiende spiraal Wanneer drie Protofibrillen 
zich tot een rechtsomdraaiende spiraal vormen ontstaat een fibril Dit proces is 
de 'laterale aggregatie' (Schultz-Haudt en Aas, 1962, Schultz-Haudt, 1966, 
Weissman, 1969) 

Verzar (1963) toonde aan, dat de njping van de collagene vezels vergezeld gaat 
van inter- en intramoleculaire 'cross-linkage', tijdens welk proces zich trek-
spannmgen langs de geladen collageen polymeren ontwikkelen. Men zou kun
nen veronderstellen, dat door de aanwezigheid van de plexus mtermedius de 
gelegenheid geboden wordt tot een verplaatsing van de tand ten opzichte van 
het alvéolaire bot en tevens, dat in deze plexus, waar de vezels van de bot- en de 
tandzone zich ineenvlechten, krachten ontwikkeld worden, die het element 
actief doen erupteren 

Gedurende de ontwikkeling van de collagene vezels tijdens de voortgaande erup
tie van de molaar vertonen zowel de vezels in de bot- als in de tandzone in het 
bovenste gedeelte van de penodontaal membraan een verandering in oriëntatie 
Dit verschijnsel werd reeds eerder aangetoond door Bernick (1960), Trott 
(1962) en Beertsen en Snijder (1969) Bernick correleerde deze verandering in 
oriëntatie met de mate van eruptie van het element en de relatieve hoogte van 
het alvéolaire bot Het moet echter om verschillende redenen onwaarschijnlijk 
geacht worden, dat de verandering in vezelnchtmg het gevolg zou zijn van een 
wijziging in de positie van het landoppervlak ten opzichte van het bot Ge
noemd wordt hier slechts het feit, dat de afstand waarover het element erup-
teert vele malen groter is, dan benodigd zou zijn om de verandering in vezel
nchtmg te veroorzaken 

Trott (1962) suggereerde, dat de minder steil verlopende en dus kortere vezels 
beter in staat geacht moesten worden de kauwkrachten op te vangen Beertsen 
en Snijder (1969) meenden, dat de verandering in het nchtingsverloop van de 
vezels gezien moet worden als een mogelijkheid om langer in stand te kunnen 
blijven zonder verlies van mechanische functie Het sparend effect op de meta
bolische activiteit van het periodontium zou daarbij van belang zijn 
Een andere, door ons onderschreven, mogelijkheid is, zoals reeds vermeld, dat 
aan de vezels van de penodontaal membraan een tweeledige functie moet wor
den toegedacht Namelijk met slechts een passief steunende functie, maar 
tevens een actieve, trekkende rol tijdens de eruptie. De loodrecht op het bot en 
het worteloppervlak verlopende vezels zouden dan meer betrokken zijn bij het 
opvangen van horizontale krachten en het merendeel van de schuin omhoog 
naar het bot verlopende vezels bij het weerstaan van de verticale krachten Aan 
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de schuin verlopende vezels m de apicale regio is door ons een actieve rol 
toegekend in de eruptie van het gebitselement 
De door ons geobserveerde toenemende verdichting van collagene vezels op de 
overgang van het púlpale weefsel naar de penapicale regio gedurende de eruptie 
van het element was reeds eerder door Trott (1962) waargenomen, doch alleen 
tijdens de folliculaire fase van ontwikkeling Ook Magnusson (1968) vond deze 
structuur bij de molaar van de rat, welke hij de 'pulp limiting membrane' 
noemde Onze resultaten toonden aan dat na het bereiken van de functionele 
occlusie, deze verdichting duidelijk is verminderd Dit wijst op de mogelijkheid 
dat deze structuur een tijdelijke rol vervult als opvangmechanisme van krachten 
en de pulpa tijdens het begin van de functionele occlusie beschermt tegen te 
grote druk, tot het moment dat de collagene penodontaal vezels geadapteerd 
zijn en in staat zijn de op het gebitselement werkende krachten op te vangen 
Het lijkt ons dan ook juister om te spreken van een 'pulp saving membrane ' 
Hoffman en Schour (1940) vonden bij een onderzoek naar de eruptie be weging 
van de rattemolaar geen resorptie van het alvéolaire bot op de bodem van de 
crypte Orban (1966) was van memng, dat botresorptie in het gebied van de 
uitgroeiende wortels verhinderd zou worden door de aanwezigheid van wathij 
noemde het 'hammock ligament' Bodegom (1969) kwam bij een rontgenana-
lytisch onderzoek bij dwergvarkens tot de conclusie, dat het begin van de 
eruptiebeweging samenvalt met het begin van de wortelgroei Op grond van 
onze bevindingen mag gesteld worden, dat bij de rattemolaar voor de begin
nende beperkte eerste wortelvorming ruimte verschaft wordt door de resorptie 
van het alvéolaire bot op de bodem van de crypte De eruptie van het element 
komt pas op gang nadat de vezels gematureerd zijn Het onderscheid tussen 
onze waarnemingen en die van Bodegom kan worden teruggevoerd op het ver
schil in de gebruikte technieken Immers histologische bevindingen aan verschil
lende structuren kunnen een bepaald beeld opleveren, dat röntgenologisch nog 
met waar te nemen is Bovendien speelt de relatief lange penode tussen de 
observaties van Bodegom een rol bij de interpretatie van zijn gegevens {Van der 
Linden, 1970, Van der Linden, Hirschfeld en Miller, 1970) 

SAMENVATTING 

Een onderzoek naar de ontwikkeling van de penodontaal vezels van de eerste 
ondermolaar van de rat werd verricht met behulp van onder meer de kleuring 
op precollageen en collageen volgens Herovici In totaal werden 60 ratten hier
voor bestudeerd op vijf onderscheiden fasen van ontwikkeling, verlopend van de 
preeruptieve penode tot de functionele occlusie van het gebitselement 
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Naar voren kwam, dat ook bij dit element een 'plexus intermedius' aanwezig is, 
welke echter - in tegenstelling tot de situatie bij de incisief - geen eigen entiteit 
bezit en slechts gevormd wordt door een ineenvlechten van de vezels van de 
bot-en de tandzone. 
Gedurende de ontwikkeling treedt een verandering op in de oriëntatie van een 
deel van de periodontaal vezels. Aanvankelijk vertonen zij alle een schuin naar 
boven naar het alvéolaire bot gerichte oriëntatie. Later zijn zij in het bovenste 
deel van de periodontaal membraan meer loodrecht op het bot- en het land
oppervlak georiënteerd. Dit werd door ons gezien als een adaptatie aan de 
transversaal op het gebitselement inwerkende kauwkrachten. In het overige deel 
van de periodontaal membraan behouden de vezels hun schuine richtingsver
loop. Overwegende de richting, waarin de kauwkrachten op het element in
werken werd verondersteld, dat de periodontaal vezels van de apicale regio 
actief betrokken zijn bij de eruptieve beweging van de ondermolaar. De overige 
schuin georiënteerde vezels werd een steunende functie toegekend bij de opvang 
van de verticaal inwerkende kauwkrachten. 

Op de overgang van de pulpa naar het periapicale weefsel werd een verdichting 
van collagene vezels aangetroffen. De bevindingen wijzen erop, dat deze struc
tuur kan worden gezien als een tijdelijk opvangmechanisme van krachten en als 
bescherming van de pulpa tijdens het begin van de functionele occlusie. Op 
grond hiervan werd deze structuur de 'pulp saving membrane' genoemd. 
Duidelijk kon worden vastgesteld, dat reeds voor het begin van de eruptie 
worteluitgroei plaatsvond. Daarvoor werd ruimte verschaft door botresorptie op 
de bodem van de alveole. 
De bevindingen, verkregen bij de bestudering van de normale ontwikkeling van 
de periodontaal vezels bij de incisief en de molaar riepen de vraag op, hoe deze 
vezels zich zouden gedragen, wanneer de gebitselementen zouden kunnen door-
erupteren zonder in occlusie te komen. 
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HOOFDSTUK VI 

HET VERHINDEREN VAN HET TOT STAND KOMEN VAN 
OCCLUSAAL CONTACT 

EN HET EFFECT OP DE PERIODONTAAL VEZELS 

INLEIDING 

De bevindingen verkregen bij de bestudering van de normale ontwikkeling van 
de penodontaal vezels van de incisief en de eerste molaar deden de vraag op
komen, wat het gevolg zou zijn op de ontwikkeling, de oriëntatie en de organi
satie van deze vezels, indien de gebitselementen in plaats van in functionele 
occlusie te komen en door kauwkrachten te worden belast, vnjwel onbe
lemmerd zouden kunnen doorerupteren. 
Macroscopisch experimenteel onderzoek heeft namelijk uitgewezen, dat de 
eruptiesnelheid van de incisief van de rat aanzienlijk toeneemt, wanneer dit 
element uit occlusie wordt geslepen (Schour en Medak, 1951, Taylor en But
cher, \95l,Bryer, 1957, Schour en Massler, 1963) Sessie (1966) toonde aan, 
dat deze snelheidsvermeerdenng groter was bij vrouwelijke dan bij mannelijke 
ratten. In de literatuur konden geen gegevens gevonden worden over een derge
lijke ingreep op de eruptie van de eerste molaar van de rat Om hierin enig 
inzicht te verkrijgen, werd een 'pilot study'verricht, waarbij Vital staining'met 
tetracycline1 werd toegepast Aan de hand van de mate van botappositie aan 
het alvéolaire bot kon worden vastgesteld, dat bij een uit occlusie geslepen 
ondermolaar de eruptiebeweging continueerde, terwijl deze bij de controle 
dieren nagenoeg tot stilstand kwam 

Op grond van deze gegevens werd besloten om de antagonisten van de onder-
incisief en de eerste ondermolaar daags voor het bereiken van de functionele 
occlusie in te slijpen teneinde enerzijds de vezels, welke actief betrokken zijn bij 
de eruptie en anderzijds de vezels, die een rol vervullen in de opvang van de 
kauwkrachten, nader te kunnen analyseren. 

Voor de bestudering van de ontwikkeling, de oriëntatie en de organisatie van de 
vezels werd gebruik gemaakt van de collageen kleuring volgens Herovici. 
Teneinde een indruk te verkrijgen van de mate van collageenvorming en de 
verdeling daarvan over de penodontaal membraan, alsmede van de snelheid van 
de 'turnover' van de penodontaal vezels, werd bovendien autoradiografie toege-

Oxytetracyclme, Vendarcin Kon Ned Gist- en Spintusfabriek, Delfi, Nederland 
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past door middel van getritieerd proline. Proline wordt door de collageen vor
mende cellen opgenomen en intracellulair door hydroxylatie omgevormd tot 
hydroxyproline, dat specifiek is voor collageen (Melcher en Eastoe, 1969). 
Anderson (1967) toonde reeds na vijftien minuten intracytoplasmatische labe
ling van de fibroblasten aan, terwijl Cameiro en Fava de Maraes (1965) reeds na 
een half uur intercellulaire labeling vonden. Ondanks het feit, dat er aan deze 
methoden enige hier niet nader te omschrijven bezwaren zijn verbonden is zij 
zeer bruikbaar, indien de bevindingen worden gezien als een algemene indicatie 
en niet als een absoluut gegeven (Melcher en Eastoe, 1969). 

MATERIAAL EN METHODEN 

Een totaal van 60 ratten werd voor dit experiment gebruikt, waarvan 30 voor 
bestudering van de onderincisief en 30 voor de eerste ondermolaar. Zowel voor 
de incisief als voor de eerste molaar werden 18 dieren met behulp van auto
radiografie bestudeerd en twaalf met de collageen kleuring volgens Herovici. De 
dieren werden in gelijke aantallen verdeeld in controle en experimentele 
groepen. 
Eén dag voor het bereiken van de functionele occlusie - voor de incisief op 37 
dagen p.i. en voor de eerste molaar op 45 dagen pi . - werd bij de dieren in de 
experimentele groepen de betreffende antagonist in de bovenkaak besiepen op 
de in hoofdstuk II aangegeven wijze. De ratten, welke met behulp van de 
collageenkleuring werden bestudeerd en de corresponderende controle dieren 
werden in groepen van drie gedood en wel op vijf en negen dagen na het 
inslijpen. De ratten van het autoradiografie experiment werd de dag na het 
inslijpen getritieerd proline toegediend, waarop decapitatie volgde van eveneens 
steeds drie dieren van zowel de experimentele als de controle groep en wel na 
respectievelijk één uur, 24 uur en zeven dagen. 

BEVINDINGEN 

Incisief 

Algemeen. Zowel na vijf als na negen dagen bleken de periodontaal vezels bij de 
doorerupterende ondersnijtanden in de bolzone steeds over een kortere afstand 
loodrecht ten opzichte van het alvéolaire bot te staan dan bij de controle dieren 
werd gevonden. 
Het verschil was echter maar gering. In de lengte van dat deel van de periodon
taal membraan, waarover de vezels zich in de botzone tot schuin naar voren 
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verlopende bundels hadden gegroepeerd, alsook in de maturatie en organisatie 
van deze vezels konden tussen de experimentele en de controle groep geen 
verschillen worden waargenomen. 
Bij de overeenkomende in occlusie staande snijtanden van de controle dieren 
was de diameter van de vezels, alsook hun aantal, in de loodrecht genchte 
vezelbundels echter wel groter (Afb. VI-1 en -2), de vezels vertoonden boven
dien een grotere mate van gegolfdheid. Wat betreft de structurering van de 
vezels in de plexus intermedius konden geen verschillen worden waargenomen 

Autoradiografie In de mate van 'labeling' als ook in de verdeling ervan in de 
penodontaal membraan konden tussen de experimentele en de controle dieren 
in geen van de drie bestudeerde overlevingstijden verschillen worden gecon
stateerd. 
In beide groepen was na een uur in de botzone over de gehele lengte van de 
penodontaal membraan een grotere mate van labeling waar te nemen dan in de 
andere zones. Dit beeld werd ook na 24 uur geconstateerd Daar, waar de vezels 
in de eraan voorafgaande 24 uur in het alvéolaire bot waren ingebouwd, werd 
een sterke labeling aangetroffen (Afb. VI-3) Deze sterke labeling van de vezels 
van Sharpey was ook na zeven dagen te constateren In de penodontaal mem
braan was dan nog slechts een gennge labeling waarneembaar en geen enkel 
onderscheid was meer te maken in de mate van labeling van de verschillende 
zones. 

Molaar 

Algemeen Opvallend bij de ondermolaren was de aanzienlijk langere wortel van 
de doorerupterende elementen. Bij de uit occlusie geslepen molaren bevond de 
glazuur-dentine grens zich hoog boven de cnsta alveolans. Bij de controles was 
dit slechts in gennge mate het geval. Het interradiculaire bot bij de controle 
dieren maakte een aanmerkelijk compactere indruk dan bij de ratten van de 
experimentele groep, waar een trabeculaire structuur was ontstaan (Afb. VI-5). 
Over vnjwel de gehele lengte van de penodontaal membraan verliepen de vezels 
bij de met door kauwkrachten belaste ondermolaar schuin omhoog naar het 
alvéolaire bot. Slechts een zeer genng aantal was anders gericht en liep vanaf de 
cnsta alveolans omhoog, waar zij zich juist onder de glazuur-dentine-grens aan 
het element hechtten. Bij de controle dieren was het verloop van de vezels zoals 
is beschreven in hoofdstuk V voor de normale ontwikkeling. Over de gehele 
lengte van de penodontaal membraan was in beide groepen de plexus inter
medius waarneembaar. 
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Autoradiografie Bij de controle was de labeling na e'én uur in het algemeen 
nagenoeg gelijk verdeeld over de gehele lengte en breedte van de penodontaal 
membraan Slechts nabij de crista alveolans in de bolzone en in de apicale regio 
- waar zich tegen de molaarwortel cement had afgezet was meer labeling 
zichtbaar Alleen in het bovenste deel van de penodontaal membraan nabij de 
crista alveolans werd appositie aan het alvéolaire bot gezien Na 24 uur was een 
overeenkomstig beeld waar te nemen, zij het dat de vezels van Sharpey, die in 
het alvéolaire bot nabij de cnsta alveolans verliepen een grotere mate van labe 
ling vertoonden (Afb VI-6) Bij de controle dieren week het beeld na zeven 
dagen in zoverre af van het beeld na 24 uur, dat de mate van labeling in het 
algemeen gennger was Dit was in de bolzone in sterkere mate het geval Bij de 
molaren van de experimentele ratten die ononderbroken doorerupteerden, was 
na een uur een zware labeling zichtbaar in de apicale regio, die hier, m tegen
stelling tot bij controle dieren, de gehele breedte van de penodontaal membraan 
omvatte (Afb VI 7) In het bovenste gedeelte nabij de cnsta alveolans was de 
labeling in de botzone, evenals bij de controles, sterker dan in de tandzone 
Appositie aan het alvéolaire bot werd ook hier in de mesiale penodontaal 
membraan slechts gezien nabij de cnsta alveolans en dan over een iets langer 
traject dan bij de niet besiepen dieren het geval was In de distale penodontaal 
membraan van de mesiale wortel daarentegen werd een duidelijke labeling over 
de gehele lengte van het interradiculaire bot waargenomen Deze culmineerde in 
een uitgebreide zwarting bij het tegen de bifurcatie aanliggende deel van het 
interradiculaire bot (Afb VI-4) Na 24 uur was vnjwel hetzelfde beeld waar
neembaar als hierboven voor een uur is aangegeven In vergelijking daarmede 
was na zeven dagen in de botzone een mindere labeling aanwezig dan in de 
tandzone In de apicale regio was alleen nog het wortelcement in grotere mate 
gelabeld Algemeen echter was de labeling minder dan na 24 uur 

INTERPRETATIE VAN DE BEVINDINGEN 

Uit het gedrag van de vezelbundels in de botzone van de incisale sector van de 
srujtand bleek, dat de oriëntatie van deze vezels slechts in gennge mate ver
schilde, wanneer zij al of met door kauwkrachten werden belast Deze bevin
dingen maken het waarschijnlijk, dat dit aspect van de milieuinvloeden in dit 
verband van beperkte aard is Een duidelijker verschil was zichtbaar in de dia
meter van de vezels, het aantal vezels per bundel, alsook de mate, waarin de 
vezels waren gegolfd Mogebjk is, dat de adaptatie van de vezels — wat betreft 
deze aspecten — sterker door de onderzochte milieufactor wordt beïnvloed De 
bevindingen aan de hand van de autoradiogrammen konden bovenstaande ge-
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gevens met bevestigen Gezien echter de beperkte mate waarin de verschillen 
met de collageenkleunng naar voren kwamen, is het aannemelijk, dat met be
hulp van autoradiografie door middel van getntieerd proline de optredende 
veranderingen met tot uiting komen (Melcher en Eastoe, 1969) Wel zou op 
grond van overeenstemmende waarnemingen in de experimentele en controle 
groepen verondersteld kunnen worden, dat de vezels in de bolzone van de 
ondermcisief een grotere 'turnover' hebben dan de vezels in de andere zones 
van de penodontaal membraan 

De verschillen in het gedrag van de vezels bij de ondermolaar waren veel duide 
lijker dan bij de ondersnijtand Dat bij de met door kauwkrachten belaste 
elementen vrijwel alle vezels schuin omhoog naar het alvéolaire bot verliepen, 
zou erop kunnen wijzen, dat de verandering van oriëntatie van de vezels m het 
bovenste deel van de penodontaal membraan bij de controle dieren een functio 
nele aanpassing betreft aan de op de molaar inwerkende belastingen Wanneer 
de ondermolaar met werd belast vond doorgaande eruptie plaats, en nam ook 
de totale lengte van het element duidelijk toe Vooral interradiculair bleek het 
alvéolaire bot - trabeculair volgens de lengteas van het element — zich aan te 
passen aan de doorgaande eruptie van het element 

Autoradiografisch was bij de ondermolaren de labeling het grootst in twee 
regionen in de bolzone nabij de crista alveolans en in de apicale regio In het 
eerste gebied kan dit mogelijk worden toegeschreven aan de appositie van bot, 
die slechts in dit gedeelte optrad In de apicale regio was in tegenstelling tot de 
controle dieren, waar de grotere labeling was beperkt tot de tandzone, bij de 
experimentele ratten een zware labeling te zien over de gehele breedte van de 
penodontaal membraan Het is mogelijk, dat hier in grotere mate collageen 
vorming plaatsvond, inherent aan de snelle uitgroei van de wortel Echter met 
alleen de opname van proline, ook de turnover bleek in de apicale regio zowel 
in de controle als in de experimentele dieren groter te zijn Deze bevindingen 
zouden erop kunnen wijzen, dat in de apicale regio het metabolisme van de 
vezels groter is, dan elders in de penodontaal membraan, in het bijzonder bij de 
gebitselementen, die zonder onderbreking doorerupteerden Bij de experimen
tele dieren bleek overigens, dat de turnover van de vezels in de bolzone groter 
was, dan van die in de tandzone 

DISCUSSIE 

De eruptiesnelheid van de ondermcisief van de rat is reeds meerdere malen het 
onderwerp van studie geweest {Taylor en Butcher, 1951, Schlour en Massler, 
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l963,Sessle, 1966;Michaeli en Weinreb, 1968). Daarbij onderzochten zij echter 
uitsluitend de invloed van hel uit occlusie slijpen van de snijtand op de mate 
van de eruptiesnelheid. Bryer (1967) bestudeerde het effect ervan op de amelo-
en den tinogenese, de vascularisatie van de pulpa en van het labiale periodon
tium, alsmede de invloed op de gingiva. Schour en Medak (1951) vonden na het 
inslijpen van de bovenincisief van de rat een vermindering van de breedte van de 
periodontaal membraan van dit element tot de helft van de oorspronkelijke 
waarde. 

Ulmansky en Shapiro (1963) konden na inslijpen van de onderincisieven van 
100 tot 130 dagen oude ratten geen veranderingen in de periodontaal mem
braan van deze elementen waarnemen. Berkovitz en Thomas (1969) toonden 
aan, dat uit occlusie geslepen onderincisieven van volwassen ratten na apex-
resectie doorerupteerden, waarbij zij vonden, dat het element stevig in de tand
kas bevestigd bleef. Zij vermeldden echter geen nadere gegevens over de ge
volgen van deze ingreep op het periodontium. 
De bevindingen in ons onderzoek tonen duidelijk aan, dat de oriëntatie van de 
periodontaal vezels beïnvloed wordt door de functie. Dit is bij de molaar in 
sterkere mate het geval, dan bij de incisief. Het feit, dat de verschillen bij de 
incisief tussen de experimentele en de controle dieren minder duidelijk tot 
uiting komen dan bij de molaar, zou teruggevoerd kunnen worden op de relatief 
grote snelheid van eruptie van dit element, ook nadat occlusie is bereikt. Deze 
snelle eruptie hangt samen met de sterke afslijting van de incisieven, die zowel 
bij het voedingsproces als tussentijds bij het scherpen van de snijtanden op
treedt {Brodie, 1967).1 

Magnussen (1968) vond na toediening van getritieerd proline bij 16 dagen 
oude ratten - waarbij de molaren nog niet in occlusie staan - na 24 uur apicaal 
een sterkere labeling dan in de rest van het periodontium. Carneiro en Fava de 
Moraes (1965) toonden bij een onderzoek bij volwassen muizemolaren aan, dat 
de grootste mate van labeling met getritieerd glycine plaats vond nabij de crista 
alveolaris en in de apicale regio. Deze bevindingen konden bij het huidige onder
zoek worden bevestigd. Bovenvermelde auteurs veronderstelden echter, dat dit 
het gevolg zou zijn van de grotere 'stress' in deze regionen tijdens het kauwen. 
De bevindingen in ons onderzoek aan de experimentele ratten toonden daaren
tegen duidelijk aan, dat door het wegnemen van de belasting van de kauw-
krachten, waama het element doorerupteerde en in lenge toenam, de mate van 
labeling in de apicale regio sterk vermeerderde. Dit zou de reeds in hoofdstuk V 

Persoonlijke mededeling. 
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gedane suggestie, dat juist de vezels van de apicale regio een actieve rol vervullen 
bij de eruptieve beweging van het element, kunnen versterken. 
Crumley (1964) vond bij een onderzoek bij occluderende rattemolaren met 
behulp van getntieerd proline een grotere mate van labeling van het periodon
tium in de bolzone dan in de tandzone Ook Anderson (1967) toonde eenzelfde 
verschil aan bij de molaren van hamsters in een studie met getntieerd proline 
Goldman (1962) beschreef, dat zowel bij eiwitdeficientie als bij vitamine-C 
gebrek bij apen, een eerder verloren gaan van de vezels m de bolzone bij de 
molaar optrad 
In het huidige onderzoek kon zowel in de controle als de experimentele groep bij 
de incisief na een uur een duidelijk zwaardere labeling in de bolzone gecon
stateerd worden en tevens later een snellere vermindering van labeling in deze 
zone dan in de andere zones van het periodontium BIJ de molaren kon geen 
grotere opname van proline in de bolzone worden geconstateerd Wel kon 
worden vastg'esteld, dat ook bij dit element de vermindering van labeling in de 
bolzone groter is dan in de andere zones van de penodontaal membraan. De 
mogelijkheid wordt met uitgesloten, dat de verhoogde opname van proline in de 
bolzone, zoals door bovengenoemde onderzoekers werd gevonden, veroorzaakt 
wordt door de langere duur, waarover de vezels door kauwkrachten zijn belast 
Immers de door hen gebruikte dieren waren alle ouder dan die in de door ons 
verrichte experimenten Nader onderzoek in deze lijkt dan ook gewenst 
Onze bevindingen bevestigen overigens wel de door bovengenoemde onder
zoekers veronderstelde grotere turnover van de collagene vezels van de bolzone. 
De resultaten verkregen bij dit experiment, met name het feit, dat de oriëntatie 
van de vezels bij de incisief minder duidelijk door de functie werd beïnvloed 
dan bij de molaar, riepen de vraag op in hoeverre een verandering tot stand zou 
komen indien het element prematuur door kauwkrachten zou worden belast 

SAMENVATTING 

Teneinde het effect op de penodontaal vezels van de ondermcisief en de eerste 
ondermolaar na te gaan, wanneer deze gebitselementen niet in occlusie zouden 
komen, maar ongehinderd door zouden kunnen erupteren, werden bij ratten 
daags voor het bereiken van de functionele occlusie de antagonisten in de 
bovenkaak ingeslepen Een totaal van 60 ratten, gelijkelijk verdeeld over experi
mentele en controle groepen werd bestudeerd met de kleuring op precollageen 
en collageen volgens Herovici en met behulp van autoradiografie met getntieerd 
proline Aangetoond werd, dat het richtingsverloop, de aard en het aantal van 
de vezels samenhangt met de functie Het andere nchlingsverloop trad in ge-
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ringere mate op bij de incisief dan bij de molaar. Door het wegnemen van de 
belasting van de kauwkrachten erupteerde de molaar door en nam in lengte toe. 
In de apicale regio was dan een zeer zware labeling — aangetoond met getri-
tieerd proline - zichtbaar. Dit versterkte de reeds in hoofdstuk V gedane 
suggestie, dat bij de molaar vooral de vezels in de apicale regio actief betrokken 
zijn bij de eruptiebeweging van het gebitselement. 

De reeds door andere onderzoekers veronderstelde grotere turnover van de 
collagene vezels in de bolzone van zowel de incisief als de molaar werd in het 
huidige onderzoek bevestigd. 
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AFB. VI-1 Overzicht van de incisale sector van de periodontaal membraan van de onder-
incisief van een rat van 42 dagen p.i. Vijf dagen na het inslijpen van de antagonist in de 
bovenkaak. De vezels van de bolzone (A) zijn kleiner in diameter en minder in aantal dan 
in de overeenkomstige zone bij de controles (zie afb. VI-2). De oriëntatie van de vezels in 
de botzone is evenwel loodrecht gericht op het alvéolaire bot (AB), evenals dit het geval is 
in de controle dieren. В = middenzone C = tandzone D=dentine Herovicil32 χ 

AFB. VI-2 Overzicht van de incisale sector van de periodontaal membraan van de onder-
incisief van een rat van 42 dagen p.i. Controle groep. De diameter van de vezels in de 
botzone (A) alsook hun aantal in de loodrecht gerichte vezelbundels is duidelijk groter dan 
bij de experimentele ratten (zie afb. VI-1). De mate waarin de vezels - verbonden met het 
alvéolaire bot (AB) - een gegolfde structuur vertonen is hier ook groter dan bij de experi
mentele ratten. В = middenzone C=tandzone D = dentine Herovici 132 χ 

79 



AFB. VI-3 Overzicht van de incisale sector van de periodontaal membraan van de onder-
incisief van een rat van 39 dagen p.i. Experimentele groep: 24 uur na toediening van 
getritieerd proline. In de bolzone (A) is een grotere mate van labeling waar te nemen dan in 
de andere zones. De vezels, die in het alvéolaire bot (AB) zijn ingebed vertonen eveneens 
een sterke labeling (pijl). D=dentine Donkerveldopname 112 χ 

AFB. VI-4 Het periodontium aan de bovenzijde van het interradiculaire bot bij de eerste 
ondermolaar van een rat van 46 dagen p.i. Experimentele groep: een uur na toediening van 
getritieerd proline. Zeer sterke labeling is zichtbaar, waar appositie aan het alvéolaire bot 
(AB) plaats vindt. Ρ = periodontium D = dentine Donkerveldopname 108 χ 
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AFB. VI-5 Het interradicu-
laire bot bij de eerste onder-
molaar van een rat van 50 
dagen p.i. Vijf dagen na het 
inslijpen van de antagonist in 
de bovenkaak. Duidelijk is 
de trabeculaire structuur van 
het alvéolaire bot (AB) zicht
baar. D = dentine P = 
periodontium Herovici 

132x 

AFB. Vl-6 Overzicht van het 
bovenste gedeelte van de me-
siale periodontaal membraan 
van de eerste ondermolaar 
van een rat van 47 dagen p.i. 
Experimentele groep: 24 uur 
na toediening van getritieerd 
proline. De botzone (A) nabij 
de crista alveolaris vertoont 
een relatief zwaardere labe
ling dan het overige periodon
tium. AB = alveolair 
bot D =dentine 
Donkerveldopname 112x 
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AFB. VI-7 Apicale regio van de mesiale periodontaal membraan van de eerste ondermolaar 
van een rat van 46 dagen p.i. Experimentele groep: een uur na toediening van getritieerd 
proline. Over de gehele breedte van de periodontaal membraan is een zeer sterke labeling 
waarneembaar. AB = alveolair bot D = dentine Donkerveldopname И2 χ 
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HOOFDSTUK VII 

HET VEROORZAKEN VAN PREMATUUR OCCLUSAAL CONTACT 
EN НЕТ EFFECT OP DE PERIODONTAAL VEZELS 

INLEIDING 

In dit experiment werd het effect op de periodontaal vezels nagegaan van een 
voortijdige belasting van de incisief en de eerste molaar door kauwkrachten 
Eerder verrichte experimenten, waarbij de incisieven van ratten van kronen 
werden voorzien, toonden een sterke vermindering van de eruptie aan (Wemreb, 
Michaeli en Sdbennan, l969,Eccles, 1965) In een onderzoek bij hondemo-
laren vonden Gottlieb, Orban en Kronfeld (1955) na het aanbrengen van kronen 
op zowel de onder- als de bovenmolaren een intrusie van deze elementen In het 
door ons vernchte experiment werd niet zozeer een stilstand van de eruptiebe
weging beoogd, alswel een premature belasting van de betreffende elementen 
Hiertoe werden niet de onderelementen maar de antagonisten in de bovenkaak 
van kronen voorzien, dit om irritatie van de elementen en de hun omgevende 
weefsels van de onderkaak zoveel mogelijk te vermijden 

MATERIAAL EN METHODEN 

In totaal werden 60 ratten gebruikt, waarvan 30 voor de bestudering van de 
ondenncisief en 30 voor de eerste ondermolaar. Zowel voor de incisief als voor de 
eerste molaar werden 18 dieren bestudeerd met behulp van autoradiografie en 
twaalf met de collageen kleuring volgens Herovici De dieren waren gelijk in 
aantal verdeeld in controle en experimentele groepen. 

Drie dagen voor het bereiken van de functionele occlusie — voor de incisief op 
35 dagen ρ ι. en voor de eerste molaar op 43 dagen ρ ι — werden bij de dieren 

in de experimentele groepen de antagonisten in de bovenkaak voorzien van 

kunsthars kronen, zoals in hoofdstuk II werd beschreven De ratten welke met 

behulp van de collageen kleuring werden bestudeerd en de corresponderende 

controle dieren werden in groepen van drie gedood en wel op vijf en negen 

dagen na het aanbrengen van de kronen De ratten van het autoradiografie 

experiment werd direct na het kronen van de gebitselementen getntieerd pro

line toegediend waarop decapitatie volgde van eveneens steeds drie dieren van 

zowel de experimentele als de controle groep en wel na respectievelijk e'én uur, 
24 uur en zeven dagen 
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BEVINDINGEN 

Incisief 

Algemeen Na vijf dagen was een opmerkelijk verschil te constateren tussen de 
penodontaal vezels in de incisale sector bij de experimentele en de controle 
dieren Zowel in de bot- als in de middenzone waren de vezels bij de experimen
tele dieren in het algemeen minder ontwikkeld. (Afb. VII-1). Zij waren 
dunner en geringer in concentratie. Vooral in de middenzone vertoonden de 
vezels een grote mate van desorganisatie De vezels in de directe nabijheid van 
het alvéolaire bot waren echter goed ontwikkeld en stonden over eenzelfde 
lengte van de penodontaal membraan loodrecht ten opzichte van het alvéolaire 
bot als bij de controle dieren. Na negen dagen bleek een minder duidelijk 
verschil in de ontwikkeling en de organisatie van de vezels. In de schuin naar 
voren naar het alvéolaire bot verlopende vezelbundels was geen verschil te con
stateren tussen de experimentele en de controle dieren 

Autoradiografie. De mate van labeling in de penodontaal membraan bij de 
dieren in de experimentele groep was na een uur minder dan bij de controle 
dieren De labeling was het grootst in de botzone, welke in de incisale sector 
iets sterker was bij de experimentele dan bij de controle dieren Na 24 uur 
vertoonden de in het bot ingebedde vezels zowel bij de experimentele als bij de 
controle dieren een zwaardere labeling dan die in de penodontaal membraan. 
Dit was ook het geval na zeven dagen. In de penodontaal membraan was dan 
nog slechts een zeer geringe labeling waar te nemen 

Molaar 

Algemeen In de experimentele groep bleken de vezels van de penodontaal 
membraan na vijf dagen goed ontwikkeld. Zij verliepen nagenoeg alle in een 
schuin omhoog genchte oriëntatie naar het alvéolaire bot. Slechts de vezels die 
vanaf de crista alveolans naar het element verliepen vertoonden een ongeveer 
loodrecht richtingsverloop De crista alveolans en de glazuur-dentine grens lagen 
vnjwel op gelijke hoogte. Op de top van het interradiculaire botseptum vond 
grote osteoclastische activiteit plaats (Afb. VII-3), terwijl ook een opmerkelijk 
verlies van vezelstructuur kon worden vastgesteld. Ook in de apicale regio, 
zowel rondom als onder de wortelpunt vond botresorptie plaats Na negen 
dagen bevond de glazuur-dentine grens zich in geruime mate onder de crista 
alveolans. Alle vezels verliepen nu schuin omhoog naar het alvéolaire bot (Afb. 
VII-2). De plexus intermedius was over de gehele lengte van de penodontaal 
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membraan aanwezig Op de top van het interradiculaire bot vond nu vnjwel 
geen botresorptie meer plaats Dit was nog wel het geval in de apicale regio Bij 
de controles was het orgamsatie patroon van de vezels, zoals beschreven in 
hoofdstuk V voor de normale ontwikkeling na het bereiken van de functionele 
occlusie 

Autoradiografie Na een uur kon zowel bij de experimentele als bij de controle 
dieren een vnjwel gelijke mate van labeling over de gehele penodontaal mem 
braan worden waargenomen Slechts nabij de crista alveolaris werd in de bot-
zone een enigszins sterkere labeling aangetroffen Algemeen was de labeling bij 
de experimentele dieren minder dan bij de controles Alleen nabij de crista 
alveolaris werd appositie van bot waargenomen Daar ook vertoonden de na 24 
uur in het bot ingebedde vezels een zwaardere labeling dan de rest van de 
penodontaal membraan Slechts bij de experimentele dieren werd na 24 uur in 
de apicale regio, waar op het worteloppervlak cement werd gevormd een grotere 
labeling gezien (Afb VII4) Eenzelfde beeld werd na zeven dagen aangetroffen, 
echter de labeling was dan aanmerkelijk minder Deze vermindering in labeling 
was sterker bij de experimentele dan bij de controle dieren 

INTERPRETATIE VAN DE BEVINDINGEN 

De desorganisatie van de vezels m de incisale sector van de smjtand in zowel de 
bot- als de middenzone na vijf dagen wees erop, dat de penodontaal vezels op 
het moment, waarop kauwkrachten op het gebitselement gingen inwerken, nog 
niet in staat waren deze optimaal op te vangen en dat zelfs een verstoring 
optrad in de vorming van de collagene vezels De bevindingen na negen dagen 
toonden echter aan, dat de vezels desalmettemin in staat waren zich aan de 
aanvankelijk overmatige belasting aan te passen De verminderde labeling in de 
penodontaal membraan bij de experimentele ratten tendeerde eveneens tot de 
opvatting, dat de vorming van de collagene vezels daar in mindere mate ge
schiedde, dan bij de controle dieren Het feit, dat de botzone relatief meer 
labeling vertoonde, zou kunnen worden toegeschreven aan de daar plaats
vindende inbouw van de collagene penodontaal vezels in het alvéolaire bot 
Uit de botresorptie van het alvéolaire bot aan de bovenzijde van het interradicu-
laire bot, alsook in de apicale regio onder de wortelpunt van de eerste molaar 
bij de expenmentele ratten, blijkt dat ook hier de penodontaal vezels nog met 
in staat waren hun steunende functie optimaal uit te oefenen Immers, op grond 
van de bevindingen mag geconcludeerd worden, dat met slechts een stilstand 
van de eruptie optrad, maar dat zelfs een intrusie van het gebitselement plaats-
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vond Deze intrusie zou de schuin omhoog verlopende oriëntatie van de vezels 
bij de eruptie kunnen verklaren Een andere mogelijkheid voor het uitsluitend 
schuine richtingsverloop kan worden gevonden in de veronderstelling, dat door 
het feit, dat de kunsthars kronen niet van een anatomisch occlusievlak waren 
voorzien, overwegend verticaal genchte krachten op het element werden uitge
oefend. Het feit echter, dat na negen dagen geen botresorptie meer werd gezien 
van het bot in de bifurcatie, terwijl dit nog wel het geval was in de apicale regio 
bezijden de wortelpunt wijst er enerzijds op, dat een herstel van de penodontaal 
vezels heeft plaats gevonden, anderzijds, dat het gebitselement met uitsluitend 
in verticale zin werd belast Deze opvatting wordt ook gesteund, door het feit, 
dan na 24 uur bij de experimentele ratten in de apicale regio, waar tegen het 
worteloppervlak cement wordt gevormd een zwaardere labeling zichtbaar was. 

DISCUSSIE 

In de literatuur werden slechts twee — in de inleiding van dit hoofdstuk reeds 
vermelde — expenmenten bij rattesmjtanden gevonden, waarbij deze gebitsele
menten van kronen werden voorzien. Weinreb, Michaeli en Silberman (1969) 
besteedden echter in hun onderzoek bij 60 dagen oude ratten - waar zowel de 
onder- als de bovenmcisieven van kronen werden voorzien — geen aandacht aan 
de gevolgen hiervan op de penodontaal vezels Wel vermeldden zij, dat na vier 
weken een verbreding van de penodontaal membraan optrad.Eccles (1965) vond 
in een onderzoek bij gekroonde ondenncisieven van ratten in de leeftijd van 
drie tot zes maanden, dat de eruptie nagenoeg tot stilstand kwam. Histologisch 
zag hij een verdwijnen van de plexus intermedius, terwijl vezelbundels zonder 
onderbreking van het bot naar de tand doorliepen. Gottlieb, Orban en Kronfeld 
(1955) vonden na het aanbrengen van kronen bij hondemolaren in zowel de 
onder- als de bovenkaak excessieve laesies van het penodontale weefsel. In alle 
bovengenoemde onderzoeken werd gebruik gemaakt van hard-metalen kronen en 
wel op een tijdstip, dat de betreffende gebitselementen reeds geruime tijd in 
occlusie stonden In ons onderzoek werden de elementen in de bovenkaak reeds 
drie dagen voor het bereiken van de functionele occlusie van kronen voorzien 
Hierbij werd gebruik gemaakt van kunsthars kronen en wel om enerzijds in staat 
te zijn de elementen vervroegd door kauwkrachten te belasten en om anderzijds 
de elementen de mogelijkheid van een zekere mate van eruptie door abrasie te 
verschaffen. 

Op grond van deze verschillen is het met wel doenlijk de bevindingen m het 
huidige onderzoek te vergelijken met die van de boven vermelde studies Opge
merkt wordt slechts dat de desorganisatie van de penodontaal vezels bij de 
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incisief, zoals in ons onderzoek is gevonden, een begin zou kunnen zijn van het 
verdwijnen van de plexus mtermedius zoals door Eccles is beschreven Indien 
deze veronderstelling opgaat, zou gesteld kunnen worden, dat juist doordat het 
element in staat is tot een beperkte mate van eruptie, het herstel van de peno-
dontaal vezels mogelijk wordt 

SAMENVATTING 

Om de gevolgen van vervroegd occlusaal contact na te kunnen gaan op de 
penodontaal vezels van de ondermcisief en de eerste ondermolaar van de rat, 
werden drie dagen voor het bereiken van de functionele occlusie de antago
nisten in de bovenkaak van kunsthars kronen voorzien. In totaal werden 60 
ratten, gelijkelijk verdeeld over experimentele en controle groepen, bestudeerd 
met de kleuring op precollageen en collageen volgens Herovici en door middel 
van autoradiografie met getritieerd proline. 
Uit de verkregen gegevens bleek, dat bij de snijtand — na een aanvankelijke 
verstoring van de organisatie van de vezels m vooral de bot- en de middenzone 
in de incisale sector - later een herstel m de structureringen ontwikkelingvan 
de vezels optrad Bij de molaar vond aanvankelijk intrusie plaats, terwijl bot-
resorptie op de bovenzijde van het interradiculaire bot en onder de wortelpunt 
optrad. De vezels verliepen vnjwel alle in een schuin omhoog gerichte oriën
tatie, hetgeen verklaard kan worden door de intrusie van het element, dan wel 
door de veronderstelling, dat door het aanbrengen van kronen zonder occlusaal 
patroon overwegend verticale krachten op het element zouden inwerken 
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AFB. VII-1 Overzicht van de in
cisale sector van de periodontaal 
membraan van de onderincisief 
van een rat van 40 dagen p.i. Ex
perimentele groep : na vijf dagen 
occlusaal contact. Zowel in de 
botzone (A) als in de midden
zone (B) zijn de vezels slecht 
ontwikkeld. De vezels in de bot
zone zijn wel verbonden met het 
alvéolaire bot (AB) (zie afb. 
VI-2). D=dentine С = tandzone 
Herovici 128 χ 

AFB. VII-2 Bovenste gedeelte 
van de mestale periodontaal 
membraan van de eerste onder-
molaar van een rat van 52 dagen 
p.i. Experimentele groep: na ne
gen dagen occlusaal contact. De 
glazuur-dentine grens bevindt 
zich onder de crista alveo-
laris. Het richtingsverloop van al
le periodontaal vezels (PF) is 
schuin omhoog gericht naar het 
alvéolaire bot (AB). D =dentine 
Herovici 120 χ 



AFB.VII-3 Osteoclastische acti
viteit (pijlen) aan de bovenzijde 
van het interradiculaire bot (AB) 
bij de eerste ondermolaar van 
een rat van 48 dagen p.i. Experi
mentele groep; na vijf dagen oc-
clusaal contact. D=dent ine 
Herovici 235 χ 

AFB. VI1-4 Apicale regio van de 
mesiale periodontaal membraan 
van de eerste ondermolaar van 
een rat van 44 dagen p.i. Experi
mentele groep: 24 uur na toe
diening van getritieerd proline. 
Een relatief zwaardere labeling is 
zichtbaar waar tegen het wortel-
oppervlak cement wordt afgezet 
(pijlen). AB = alvéolaire bot 
Ρ = periodontium D = dentine 
Donkelveldopname 107 χ 

89 



HOOFDSTUK Vi l i 

ALGEMENE BESCHOUWING 

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de morfologie, de functie en de eruptie 
van de ondenncisief en de eerste ondermolaar van de rat. De incisief kan 
beschouwd worden als een lange doorlopende kroon, waarbij aan de linguale 
zijde het glazuur ontbreekt. Het dentine is daar bedekt met een dunne laag 
cement, waann penodontaal vezels insereren. De ondersmjtand is gedurende 
relatief veel tijd onderhevig aan grote krachten, die enerzijds worden veroor
zaakt door de kauwfunctie, anderzijds door het voortdurende scherpen van 
deze gebitselementen, zoals dit gebeurt bij knaagdieren In samenhang met de 
daarbij optredende sterke afslijting vertonen deze gebitselementen een snelle 
eruptie. 

Bij de molaar bestaat een duidelijk onderscheid tussen de kroon en de wortel 
Het worteloppervlak is bedekt met cement waarin vezels van de penodontaal 
membraan insereren. Afslijting van de kroon vindt bij dit gebitselement, verge
leken met de incisief, slechts in geringe mate plaats Na het bereiken van occlu-
saal contact erupteert het gebitselement dan ook nog maar in zeer geringe mate 
Overigens is ook daaraan voorafgaand de eruptiesnelheid, in vergelijking met die 
van de incisief, duidelijk geringer 

Zowel de snijtand als de molaar zijn door collagene vezels met het omringende 
bot verbonden. Bij de incisief is dit, zoals vermeld, slechts gedeeltelijk het geval. 
De wortels van de molaar zijn over het gehele oppervlak door collagene vezels 
met het alvéolaire bot verbonden 
De verschillen in morfologie, functie en eruptie tussen de beide gebitselementen 
komen tot uiting in de organisatie, de matura tie en de oriëntatie van de peno
dontaal vezels 
De bevindingen, verkregen bij ons onderzoek, wijzen op een tweeledige functie 
van de penodontaal vezels een passief steunende ten dienste van de opvang van 
de kauwkrachten, een actief trekkende voor de eruptiebeweging van de gebits
elementen. 
Bij de incisief werd aan de vezels van de bolzone in de incisale sector een 
steunfunctie toegekend op grond van 1 hun loodrecht op het bot gerichte 
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oriëntatie; zij verlopen namelijk volgens de richting waarin de kauwkrachten 
inwerken, 2. de grote verdikking, die deze vezels ondergaan, wanneer het gebits
element door kauwkrachten wordt belast; 3. de grote mate waarin zij dan 
tevens een gegolfde structuur gaan vertonen;4. het kleiner aantal vezels, dat een 
loodrecht op het alvéolaire bot gerichte oriëntatie aanneemt, wanneer het ele
ment zonder occlusaal contact kon doorerupteren. 
De schuin naar voren naar het bot gerichte vezels bij de incisief worden door 
hun oriëntatie en het ontbreken van de gegolfde structuur verondersteld voor
namelijk actief betrokken te zijn bij de eruptie. Ook de bevinding, dat bij 
doorgaande eruptie meer vezels in een schuin naar voren gerichte oriëntatie 
verlopen pleit hiervoor. Daarnaast zullen de schuin naar voren naar het bot 
gerichte vezels ook bij de opvang van de in de lengterichting van het gebits
element werkende krachten van betekenis kunnen zijn. 

Bij de molaar werden door ons vooral de schuinverlopende vezels in de apicale 
regio in verband gebracht met de eruptiebeweging van het gebitselement. Op 
grond van hun oriëntatie werden zij — na beschouwing van het richtingsverloop 
van de op het element inwerkende krachten — verondersteld actief betrokken te 
zijn bij de eruptie van de molaar. Bovendien versterkte de relatief zeer zware 
labeling in deze regio, wanneer het element zonder occlusaal contact kon door
erupteren, deze veronderstelling. Aan de overige schuin verlopende vezels in de 
periodontaal membraan werd een steunende functie toegedacht ten dienste van 
de opvang van de verticale krachten. De opvang van de transversale krachten 
werd toegeschreven aan de loodrecht op het worteloppervlak verlopende vezels 
nabij de tandhals. 

Bij een vergelijking van de structuur van de periodontaal membraan van de 
incisief met die van de molaar valt als meest kenmerkende verschil op de duide
lijk drie-zonige organisatie bij de incisief en de structurering in slechts twee 
zones bij de molaar. In beide periodontia is een plexus intermedius aanwezig, 
welke echter bij de incisief essentieel verschillend is van die van de molaar. In 
hoofdstuk IV is op basis van de verschillen in maturatie van de drie zones 
verondersteld, dat de plexus intermedius als een stabiliseringsmechanisme fun
geert tussen de relatief statische vezels van de bolzone en de met het element 
meebewegende vezels van de tandzone. Deze veronderstelling wordt verder on
dersteund door het hierboven omschreven verschil in de plexus intermedius bij 
de molaar en de incisief, alsook het daarmede door ons in verband gebrachte 
onderscheid in eruptiesnelheid, dat tussen beide gebitselementen bestaat. Ook 
de bevindingen van Eccles (1965), dat het kunstmatig tot stilstand brengen van 
de eruptieve beweging van de incisief van de oudere rat resulteerde in het 
verdwijnen van de plexus intermedius en het zonder onderbreking van het bot 
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naar de tand doorlopen van de penodontaal vezels versterken deze mening 
Overigens kon aan de hand van het aanwezige materiaal niet worden vastgesteld 
of de vezels van de middenzone in de penodontaal membraan met het element 
meebewogen Dit wordt thans nader onderzocht 
Een ander opmerkelijk verschil tussen beide bestudeerde gebitselementen is de 
zich geleidelijk naar apicaal uitbreidende vorming van vezelbundels in de bol
zone van de penodontaal membraan van de incisief en het ontbreken daarvan 
bij de molaar Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de grotere 
belasting en de snellere eruptie van dit gebitselement in vergelijking met de 
molaar De zeer njke vasculansatie tussen deze vezelbundels, alsmede de relatief 
zware — met getntieerd proline aangetoonde — labeling in de bolzone, doen 
veronderstellen, dat de metabolische activiteit in de bolzone groter is, dan in de 
andere zones van de penodontaal membraan Ook in vergelijking met de over
eenkomstige processen bij de molaar was de metabolische activiteit in de bol
zone van de incisief duidelijk groter De sterke vasculansatie, alsook de relatief 
zware labeling in de bolzone strekte zich bij de incisief uit over de gehele lengte 
van de penodontaal membraan Dit wijst er volgens ons op, dat de verhoogde 
metabolische activiteit niet alleen geassocieerd moet worden met de steunende 
functie van de penodontaal vezels, maar eveneens met de eruptieve beweging 
van het element 

De veranderingen, die bij de penodontaal vezels in de expenmenten — be
schreven in Hoofdstuk VI en VII — optraden, waren bij de incisief geringer dan 
bij de molaar Een verklaring daarvoor kan worden gevonden in de relatief nog 
snelle en continue eruptie van de incisief, zelfs wanneer dit element in occlusie 
is gekomen Het verdient dan ook aanbeveling om bij verder onderzoek, meer 
dan in het verleden, het accent te leggen op elementen met een eruptiepatroon 
overeenkomend met dat van de molaar van de rat Temeer daar dit element qua 
anatomie en eruptiepatroon sterk overeenkomt met humane gebitselementen 
De opvatting van Massler en Schour (1941), dat de penodontaal vezels op 
grond van hun oriëntatie met in staat geacht konden worden tractie bij de 
eruptie van de gebitselementen uit te oefenen, wordt door de bevindingen, 
verkregen in dit onderzoek, tegengesproken Het is onze overtuiging, dat verdere 
studie van het mechamsme van tractie, uitgeoefend door de collagene vezels 
van de penodontaal membraan, gerechtvaardigd en wenselijk is De hypotheses, 
gesteld door Thomas (1965), en de bevindingen van Verzar (1963), zouden 
hierbij kunnen dienen als uitgangspunt voor een uitgebreid biochemisch en 
electronenmicroscopisch onderzoek, waarbij tevens aandacht besteed zou kunnen 
worden aan de vraag in hoeverre de snelheid van de turnover van de collagene 
vezels gecorreleerd is met de leeftijd van de dieren 
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Het zou met juist zijn op grond van de bij dit onderzoek naar voren gekomen 
gegevens bepaalde bestaande eruptietheoneen te verwerpen Het is immers 
geenszins uitgesloten, dat de eruptiekracht een multifactoneel karakter bezit, 
en dat aan de mogelijke factoren, welke de doorbraak veroorzaken op de ver
schillende fasen van het eruptieproces een andere betekenis moet worden toe
gekend. 
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SAMENVATTING 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek naar de ontwikkeling van de 
penodontaal vezels bij de ondermcisief en de eerste ondermolaar van de rat had 
primair tot doel na te gaan in hoeverre aan de penodontaal vezels een actieve, 
trekkende rol zou kunnen worden toegekend in het eruptieproces van gebits
elementen Hiervoor werden in totaal 240 proefdieren onderzocht in een leef-
tijdspenode verlopend van 25 tot 60 dagen post inseminationem 
Om een verantwoord onderscheid te kunnen maken tussen jong en oud colla
geen werd de kleuring volgens Herovici nader onderzocht (Hoofdstuk III) 
De normale ontwikkeling van de penodontaal membraan bij de ondermcisief en 
de eerste ondermolaar is beschreven m Hoofdstuk IV en V. Op basis van dematuratie, 
organisatie en oriëntatie van de penodontaal vezels werd aan hen een tweeledige 
functie toegekend Een passief steunende ten dienste van de opvang van de 
kauwkrachten, een actief trekkende functie bij de eruptieve beweging van de 
gebitselementen Op grond van een beschouwing van de richting, waarin de 
kauwkrachten op het element werken, alsmede op grond van de oriëntatie en 
structurering van de vezels werd geconcludeerd, dat bij de ondermcisief de 
schuin naar voren naar het alvéolaire bot verlopende vezels voornamelijk be
trokken zouden zijn bij de eruptie Overigens moet niet worden uitgesloten, dat 
zij tevens een rol vervullen bij de opvang van de volgens de lengtenchting van 
het element inwerkende kauwkrachten De vezels van de bolzone in de incisale 
regio werden geacht betrokken te zijn bij de opvang van de verticaal gerichte 
krachten Bij het bereiken van occlusaal contact vertoonden zij een loodrecht 
op het alvéolaire bot gerichte oriëntatie, verdikten zich sterk, namen in aantal 
toe, terwijl zij een gegolfde structuur gingen vertonen Deze verschijnselen tra
den met of in genngere mate op, wanneer de gebitselementen - in het in 
Hoofdstuk VI beschreven experiment - konden doorerupteren zonder tot 
occlusaal contact te komen In de schuin naar voren verlopende vezelbundels 
werden dan geen veranderingen waargenomen 

Bij de molaar werden vooral de penodontaal vezels in de apicale regio veronder
steld bij de doorbraak een actieve rol te vervullen De overige schuin omhoog 
naar het alvéolaire bot verlopende vezels werd een steunende functie toegekend 
bij de opvang van de verticaal gerichte kauwkrachten Eenzelfde functie werd 
toegeschreven aan de loodrecht op het bot- en het landoppervlak verlopende 
vezels nabij de cnsta alveolans ten aanzien van de transversaal inwerkende 
kauwkrachten Het een en ander werd ondersteund door de resultaten van het 
expenmentele gedeelte van het onderzoek - beschreven in Hoofdstuk VI en 
VII — waann enerzijds de gebitselementen konden doorerupteren zonder tot 

94 



occlusaal contact te komen, anderzijds vroegtijdig door kauwkrachten werden 
belast Wanneer de ondermolaar zonder belasting door kauwkrachten kon door-
erupteren, verliepen vrijwel alle vezels in een schuin omhoog naar het alvéolaire 
bot gerichte oriëntatie, terwijl vooral in de apicale regio een relatief zeer zware 
labeling — aangetoond met getritieerd proline — kon worden waargenomen 
Bij de experimenten bleek tevens, dat — althans bij de incisief - de experimen
teel aangebrachte veranderingen meer van invloed waren op de maturatie en de 
organisatie, dan op de oriëntatie van de penodontaal vezels Bij de molaar werd 
de oriëntatie van de vezels veel sterker beïnvloed Bovendien ging het interradi-
culaire bot een trabeculaire structuur vertonen bij de elementen, die verder 
door konden breken Bij elementen, die vroegtijdig door kauwkrachten werden 
belast, trad resorptie op aan de bovenzijde van het interradiculaire bot Even
eens kon daarbij botresorptie worden waargenomen op de bodem van de alveole 
onder de wortelpunt 

Tijdens de uitgroei van de wortel werd bij de molaar op de overgang van de 
pulpa naar het penapicale weefsel een toenemende verdichting van collagene 
vezels waargenomen Deze was het sterkst tijdens het bereiken van het occlusale 
contact Daarna verminderde deze verdichting duidelijk Aangenomen werd, dat 
deze structuur een tijdelijke rol vervult als opvangmechanisme van krachten, en 
de pulpa tijdens het begin van de functionele occlusie beschermt tegen te grote 
druk Op grond hiervan werd deze structuur door ons de 'pulp saving mem
brane ' genoemd 

Zowel bij de molaar als bij de incisief werd gedurende de gehele bestudeerde 
ontwikkelmgsperiode een plexus intermedius waargenomen Deze was bij de 
molaar echter essentieel verschillend van die van de incisief Bij de molaar werd 
de plexus gevormd door het ineenvlechten van de penodontaal vezels van de 
bot- en de tandzone Bij de incisief bestond de plexus uit een ineenvlechting van 
vezels uit drie verschillende zones De vezels uit de bot- en de tandzone hepen 
daar door tot in de middenzone, die gevormd werd door longitudinaal ver 
lopende vezels Gesteld werd, dat de plexus intermedius bij de incisief een eigen 
entiteit bezit, in tegenstelling tot die bij de molaar De vezels van de midden
zone liggen in ontwikkeling voor op die van de andere zones Gezien de snelle 
eruptie en de grote belasting van dit ge bitselement, werd de plexus intermedius 
bij de incisief door ons beschouwd als een stabiliserende component m een 
organisatie van vezels, waarop krachten in uiteenlopende neh tingen werken 
Wanneer de elementen vroegtijdig door kauwkrachten werden belast had dit m 
zekere mate een destructie van de penodontaal vezels tot gevolg Na enige tijd 
bleek in dit opzicht een herstel op te treden Verondersteld werd, dat juist het 
feit, dat de mogelijkheid tot eruptie nog aanwezig was, hierop in gunstige zin 
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van invloed was. 
Autoradiografisch kon worden vastgesteld, dat de turnover van de collagene 
vezels in de bolzone van zowel de onderincisief als de eerste ondenmolaar groter 
is dan in het overige gedeelte van de periodontaal membraan, hetgeen reeds 
eerder door andere onderzoekers was waargenomen. 
Tenslotte kan worden opgemerkt, dat, naar wij menen, een gedetailleerd onder
zoek naar de tractie door collagene vezels wenselijk is, waarbij dan tevens de 
correlatie tussen de turnover van de collagene vezels van de periodontaal mem
braan en de leeftijd van de dieren zou kunnen worden nagegaan. 

96 



Th. P.M. van Bladeren 
THE DEVELOPMENT OF THE PERIODONTAL FIBRES. 
A histologic, histochcmical, autoradiographic and experi
mental investigation of the lower incisor and the lower 
first molar in the Wistar rat. 

Thesis, University of Nymegen, 
The Netherlands (1971). 

SUMMARY 

The development of the periodontal fibres of the lower incisor and the lower 
first molar was studied primarily to evaluate their function and possible active 
role in the eruptive movement of the teeth. A total of 240 animals was studied 
ranging in age from 25 to 60 days post inseminationem. 
The staining method of Herovici (1963) was investigated extensively as to its 
ability to differentiate between young and older collagen fibres (Chapter III). 
The normal development of the periodontal membrane of the lower incisor and 
the molar has been described in Chapters IV and V. Two functions were attri
buted to the periodontal fibres on the basis of their maturation, organization 
and orientation: 1. a passive supporting function for resistance against masti
catory forces, 2. an active pulling one in the eruptive movement of the teeth. 
Considering the direction of the masticatory forces on the tooth and the orien
tation of the periodontal fibres the conclusion was reached that in the lower 
incisor the oblique alveolar fibres are involved in the eruptive movement of the 
tooth. It was suggested that those fibres may also play a role in the resistance 
against forces directed along the long axis of the tooth. The perpendicular fibres 
of the alveolar part of the incisai region were ascribed a supporting role against 
the vertical masticatory forces. The perpendicular orientation did not occur 
before occlusal contact was established. The fibres then thickened, increased in 
number and showed a wavy structure. These phenomena did not appear —or only 
in a reduced form — when the teeth could erupt without reaching occlusal 
contact. The oblique fibre-bundles showed the normal picture. 
In the molar teeth the periodontal fibres of the apical region were attributed an 
active role during eruption. The remaining oblique fibres were thought to be 
connected with the supporting function against the vertical masticatory forces. 
The perpendicular fibres near the alveolar crest were ascribed a supporting 
function against the transverse masticatory forces. All suggestions described 
above were supported by the results of the experimental part of this investi-
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gation, in which the teeth could either erupt without reaching occlusal contact 
(Chapter VI), or prematurely underwent masticatory forces (Chapter VII) 
When the teeth could erupt without reaching occlusal contact all fibres ran in 
an oblique direction to the alveolar bone, and tntiated proline showed a rela
tively very high labeling in the apical region 
The incisor expenments also showed that maturation and organization of the 
periodontal fibres were more influenced by the experimental conditions than 
was their orientation In the molar experiments the orientation of the fibres 
was affected considerably Further, the structure of the interradicular bone 
became trabecular in the direction of the continued movement of eruption On 
the other hand, when the molar underwent occlusal forces prematurely, the 
interradicular bone resorbed on the superior side Resorption could also be 
noticed on the bottom of the socket beneath the apex 
During the eruption of the molar teeth a condensation of collagen fibres could 
be observed between the pulp and the periapical tissue This condensation was 
the most dense during the attainment of occlusal contact and diminished gra
dually thereafter It was concluded that this structure functioned as a suppor
ting mechanism against the forces and protected the pulp against too much 
pressure during the period of initial functional occlusion Hence, this structure 
was called the 'pulp saving membrane' 

In the molar, as well as m the incisor, an intermediate plexus could be seen 
during the whole developmental period studied However, an essential diffe
rence could be noticed between the two kinds of teeth In the molar the plexus 
was formed by an intermingling of the fibres of the dental zone and those of 
the alveolar zone In the mcisor the plexus was composed of an intermingling of 
fibres from the three different zones The alveolar and dental fibres extended into 
the middle zone, which consisted of longitudinally arranged fibres The inter
mediate plexus of the incisor has its own entity in contradistinction to that m 
the molar In the incisor the fibres of the middle zone are more mature than 
those of the two other zones. Considering the rapid eruption and the heavy 
occlusal forces involved, the intermediate plexus of the incisor was considered 
to function as a stabilizing component in an organization of fibres on which 
forces are acting from different directions When the teeth prematurely under
went occlusal forces the periodontal fibres were destroyed to a certain extent 
After some time they recovered It was assumed that the remaining potency of 
eruption affected the repair m a positive sense 

The autoradiographic technique showed that the turnover of the alveolar fibres 
of the lower incisor, as well as of those of the lower first molar, was faster than 
in the other parts of the periodontal membrane, a phenomenon also observed 
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by other authors. Finally it may be remarked, that — in our opinion — a 
detailed study of the mechanism of the traction exerted by the collagen fibres 
of the periodontal membrane, should be undertaken. 
In the same experimental set-up the correlation between the turnover of the 
collagen fibres of the periodontal membrane and the age of the animals could 
be investigated as well. 
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STELLINGEN 

I 

De beginnende uitgroei van de mesiale wortel van de eerste ondermolaar van de 
rat gaat gepaard met resorptie van het bot op de bodem van de alveole. 

II 

De eruptieve beweging van de gebitselementen wordt vermoedelijk primair 
veroorzaakt door structurele en chemische veranderingen in de samenstelling 
van de collagene periodontaal vezels. 

Ш 

Wanneer in de onderkaak de tweede blijvende molaren zijn doorgebroken zal 
met behulp van het Denholtz apparaat in het algemeen slechts ruimtewinst in 
de betreffende tandboog verkregen kunnen worden door protrusie van de front-
elementen. 

IV 

Het terugroteren van de eerste molaren in de bovenkaak met behulp van de 
'Kloehn headgear' dient bij voorkeur te geschieden voor de aanwezigheid in de 
tandboog van de tweede molaren. 

V 

Voor een optimale orthodontische behandeling dient ook aan de psychische 
aspecten van de patiënt aandacht te worden besteed. 

VI 

Het toenemen van het aantal 'dental centres' verbonden aan een ziekenhuis 
vormt een gunstige ontwikkeling in de Nederlandse gezondheidszorg. 





VII 

Van de tot op heden ontwikkelde panoramische rontgenopnamen van het 

dento-maxillaire gebied is het orthopantomogram kwalitatief het beste 

VIII 

'Lack of uniformity in procaine anesthesia by conduction or infiltration may be 

explained by variation in the anatomic distribution of the maxillary nerve' 

Wm LMcDamel, J Dent Res -35,916 (1956) 

IX 

Het gebruik van het meevoeren van het aesculaapteken - gewoonlijk op de 

voorruit van de auto - door artsen, tandartsen, dierenartsen, apothekers en 

vroedvrouwen kan heden ten dage niet meer met redelijke argumenten worden 

ondersteund 

Het nuttigen van knoflook zal in bepaalde cultuurgebieden wel, in andere met 

als milieuverontreiniging worden ervaren 

Th Ρ M van Bladeren Nijmegen, 29 apnl 1971 








