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Lijst met afkortingen 

BMP: Bone-morphogenic protein 

CD: Cluster of differentiation 

COX-2: Cyclooxygenase-2 

cN: centiNewton 
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MHC: Major histocompatibility complex 

MKA: Mond, kaak en aangezichtsheelkunde 

NGS: Normal Goat Serum 
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Samenvatting 

Wortelresorptie komt voor in verschillende vormen. Enerzijds is het een natuurlijk proces dat voorkomt 

wanneer de melktanden worden vervangen door hun opvolger en anderzijds is het een pathologische 

aandoening van de tandwortel. De cellulaire processen die zich afspelen binnen de tand tijdens 

wortelresorptie zijn nog grotendeels ongekend. In samenwerking met de dienst MKA van het ZOL werd 

er een protocol opgesteld voor het verkrijgen van tanden en tandweefsels aangetast door 

wortelresorptie. Met behulp van deze tandweefsels wordt er een observatie gemaakt van het 

parodontaal ligament in een niet-pathologische situatie en bij wortelresorptie door middel van 

lichtmicroscopie en elektronenmicroscopie. Hierbij wordt het duidelijk dat bij wortelresorptie een 

ontstekingsreactie ontstaat als antwoord op schade aan het parodontaal ligament. T- en B-lymfocyten 

en macrofagen worden door middel van immunohistochemie gekwantificeerd. En ontstekingscellen 

worden in grotere aantallen teruggevonden in ligament aangetast door wortelresorptie dan in gezond 

ligament. De ontstekingsreactie kan in de toekomst verder uitgediept worden door de verschillende  

ontstekingscellen van de acute en chronische respons te kwantificeren in weefsels aangetast door 

resorptie en dit voor alle resorptietypes. Andere structuren die mogelijk een rol spelen in het proces 

van wortelresorptie zijn de epitheliale resten van Malassez. Zij ontstaan na de fragmentatie van het 

wortelvlak van Hertwig tijdens de ontwikkeling van de tandwortel. In eerdere studies is reeds 

aangetoond dat de epitheliale resten van Malassez een rol spelen bij remodellering van het 

parodontaal ligament, bij cementoblastdifferentiatie en bij de preventie van ankylose. In deze studie 

wordt de rol van deze cellen in wortelresorptie verder uitgespit via lichtmicroscopie en 

elektronenmciroscopie uitgevoerd op de verkregen tandweefsels. De hypothese dat ERM betrokken zijn 

bij de preventie van ankylose werd gestaafd. Op plaatsen van de tand waar geen resorptie werd 

waargenomen kwamen ERM voor. Eveneens lijken zij betrokken bij de vorming van cementum. 

Lichtmicroscopie toonde aan dat de ERM in de nabijheid van cementikels terug te vinden zijn. De 

specifieke rol van deze ERM blijft gecompliceerd. Mogelijk beschikken zij over de eigenschap om hun 

expressiepatronen te veranderen onder verschillende condities. Naast de morfologische aspecten van 

wortelresorptie is het ook aangewezen te kijken op het klinische niveau. Verschillende klinische 

situaties kunnen namelijk zorgen voor het ontstaan van resorptie. Voorbeelden hiervan zijn 

tandtraumata, orthodontie en autotransplantatie. Om een beeld te kunnen schetsen van hoe er in de 

klinische praktijk wordt ingespeeld op wortelresorptie, wordt een kleine selectie van patiënten met 

wortelresorptie gevolgd. Hieruit kan een beschrijving worden gegeven van de behandelingen die 

frequent worden toegepast ter bestrijding van wortelresorptie.  Voorbeelden hiervan zijn 

autotransplantatie, endodontische behandeling, implantaten en extractie. In de toekomst moet 

gekeken worden naar mogelijke verbeteringen die kunnen doorgevoerd worden voor de verschillende 

behandelingsopties. 
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1 Inleiding 

Wortelresorptie is de afbraak of destructie, en bijkomend verlies, van de wortelstructuur van een tand. 

Vaak gaat deze conditie geassocieerd met een fysiologisch of pathologisch proces dat verlies van 

cementum of dentine van een tandwortel veroorzaakt [1].  

1.1 Fysiologische en idiopathische wortelresorptie 

Wortelresorptie is een natuurlijk proces dat plaatsvindt wanneer melktanden worden vervangen door 

hun opvolger. Er kunnen echter ook andere oorzaken aan de basis liggen zijnde trauma, orthodontie, 

autotransplantatie, … In beide gevallen wordt er dan gerefereerd naar fysiologische wortelresorptie. 

Wanneer er een ongekende stimulus aan de basis ligt van de resorptie, bijvoorbeeld een ongekende 

immunologische respons, wordt er gesproken van idiopathische resorptie [2].  

1.2 Geavanceerde classificatie van wortelresorptie 

Er zijn verschillende classificaties en termen voor verschillende types van wortelresorptie. Één van de 

classificaties die wijd verspreid is, is deze van Andreasen. In deze geavanceerde indeling wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen worteloppervlakte resorptie, ook wel externe wortelresorptie genoemd en 

wortelkanaal resorptie of anders gezegd interne wortelresorptie [3]. 

1.2.1 Externe resorptie 

Bij externe wortelresorptie worden de resorptiegebieden vooral in het apicale gedeelte van de wortel 

teruggevonden. Deze gebieden nemen gradueel af naar cervicaal. Bij externe resorptie wordt er nog 

een verdere indeling gemaakt [3].  

 

1.2.1.1 Oppervlakteresorptie 
Hierbij vertoont het worteloppervlak lacunes die al gedeeltelijk hersteld zijn met nieuw cementum 

(figuur 1a). De lacunes komen voor als respons op gelokaliseerde schade aan het parodontaal ligament 

(PDL) of cementum. Dit soort van resorptie is zelflimiterend en vertoont spontaan herstel in de meeste 

gevallen. Wegens hun geringe grootte zijn deze lacunes vaak niet terug te vinden op radiografieën.  

 

1.2.1.2 Vervangingsresorptie 
Bij deze vorm van resorptie ontstaat er een directe eenheid tussen bot en wortelsubstantie (figuur 1b). 

De tandwortel wordt gradueel vervangen door bot. Dit proces wordt ook wel ankylose genoemd. 

Radiologisch kan een verkleining van de parodontale ruimte samen met een progressieve 

wortelresorptie waargenomen worden.  

 

1.2.1.3 Ontstekingsresorptie 
De laatste in de categorie van externe wortelresorptie is de ontstekingsresorptie. Er worden gebieden 

van resorptie van zowel cementum als dentine waargenomen en dit gaat gepaard met inflammatie van 

het naburige parodontaal weefsel (figuur 1c). De inflammatie- en resorptieactiviteit is waarschijnlijk 

gerelateerd aan de aanwezigheid van geïnfecteerd, necrotisch pulpaweefsel aanwezig in het 
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wortelkanaal. Radiografisch wordt hier wortelresorptie waargenomen door middel van een naburig 

radiolucent gebied in het bot. 

 

 

Figuur 1: a) Oppervlakte resorptie, b) Vervangingsresorptie, c) Ontstekingsresorptie.  

1.2.2 Interne resorptie 

Interne wortelresorptie is een eerder zeldzaam proces. Wortelkanaal ontstekingsresorptie wordt 

radiografisch eveneens gekenmerkt door een vergroting van de pulpaholte. Deze resorptie wordt 

teruggevonden in het cervicale deel van de pulpa. Verder wordt er histologisch een transformatie 

gezien van normale pulpa naar granulatieweefsel met ‘giant’ cellen die de dentinale wanden van het 

wortelkanaal resorberen, gaande van het dentinale oppervlak naar de periferie. Vaak wordt er ook een 

zone van necrotisch pulpaweefsel gevonden coronaal van het resorberende weefsel. Deze necrotische 

zone, die bacteriën bevat, is verantwoordelijk voor de persistentie van resorptie.  

1.2.3 Andere classificatiemogelijkheden 

De classificatie volgens Andreasen is één van de mogelijkheden om wortelresorptie in te delen en 

wordt ook het meest gehanteerd. Andere onderzoeken hebben andere subgroepen of nieuwe 

categorieën geïntroduceerd. Hierdoor is een gebrek aan uniformiteit met als gevolg verwarring 

betreffende de juiste classificatie [4].  

De onderzoeksgroep van Fuss [5] heeft getracht een uniforme indeling te verkrijgen. Zij gaan er vanuit 

dat wortelresorptie twee fasen vereist namelijk schade en stimulatie. Schade is gerelateerd aan niet-

gemineraliseerde weefsels die het externe oppervlak van de wortel, het precementum of het 

predentine bedekken. De schade is in deze classificatie gelijk in de verschillende soorten resorpties en 

kan te wijten zijn aan verschillende stimuli. Stimuli zoals tandtrauma, chirurgische procedures, 

orthodontie, autotransplantatie kunnen hiervoor aan de basis liggen. Resorptie kan ook ontstaan door 

chemische irritatie tijdens blekingsprocedures waarbij waterstofperoxide wordt gebruikt. Progressie 

van het actieve resorptieproces is afhankelijk van een gemeenschappelijke stimulatiefactor van de 

botcellen. Deze bron van stimulatie is verschillend voor elke soort van wortelresorptie. Voorbeelden 

zijn wortelresorptie veroorzaakt door pulpale infectie en wortelresorptie bespoedigd door orthodontie 

[5]. Bij deze indeling zijn er nog steeds enkele gevallen van resorptie die niet kunnen worden 

ondergebracht in de specifieke categorieën volgens stimulus. Beter zou zijn wanneer er een 
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onderscheid wordt gemaakt op basis van resorptie aan de pulpa of resorptie aan het PDL, dit omdat 

alle mogelijke stimuli ofwel leiden tot een beschadiging aan het PDL of beschadiging aan de pulpa. 

1.3 Pathogenese van wortelresorptie 

Er bestaan drie soorten harde weefsels in de mondholte die vatbaar zijn voor resorptie namelijk het 

alveolair bot, dentine en wortelcementum. Deze weefsels zijn opgebouwd uit mineralen en matrix. De 

verhouding tussen beide verschilt in bot, cementum en dentine. Het proces van resorptie is 

vergelijkbaar in deze drie structuren [6]. Zoals al eerder aangehaald worden deze weefsels beschermd 

tegen resorptie door hun oppervlaktelagen van blast-achtige cellen. Een voorbeeld hiervan is de 

odontoblastenlaag die het dentine beschermt. Hiernaast zijn er ook nog de Sharpey vezels, zij 

omvatten de grootste groep van collageenvezels in het PDL en worden gevormd door fibroblasten. Ze 

worden ook principiële vezels genoemd. Zij zorgen voor een betere continuïteit tussen het PDL, het bot 

en het cementum en zijn hierdoor ook belangrijk bij bescherming van harde weefsels. Bij schade aan 

deze lagen kan het resorptieproces starten (3). 

1.3.1 Mediatoren van wortelresorptie 

Het onbedekte gemineraliseerde weefsel, dat ontstaat door de schade aan de beschermende 

oppervlaktelagen, wordt snel gekoloniseerd door multinucleaire cellen die het resorptieproces initiëren 

[5]. Afhankelijk van de plaats van het resorptieproces worden deze cellen verschillend benoemd. Zo 

wordt er gesproken van osteoclasten, cementoclasten en odontoclasten.  

 

1.3.1.1 Osteoclasten 
De osteoclast is de belangrijkste bot-resorberende cel. Ze ontstaat uit de fusie van cellen van de 

monocyt-macrofaag cellijn. In normale omstandigheden bestaat er botbalans waarbij er evenveel bot 

wordt geresorbeerd als dat er bot wordt gevormd. Botvorming is de taak van de osteoblasten. Deze 

botbalans wordt waargenomen in normale tanderuptie en groei. Wanneer echter de integriteit van de 

beschermlagen wordt aangetast kan deze balans verstoord worden. Door de schade worden er 

osteoclast-activerende factoren vrijgezet, bijvoorbeeld vitamine D metabolieten of bepaalde cytokines 

en hierdoor neemt de botresorptie toe. Een osteoclast is een multinucleaire cel die verschillende 

vacuoles bevat. Na activatie migreren osteoclasten naar plaatsen van actieve resorptie door middel 

van chemotaxie. De clast gaat hier dan hechten aan het gemineraliseerde oppervlak en er wordt een 

‘sealing’-  of hechtingszone gevormd. Bij actieve resorptie vormt de osteoclast een gespecialiseerde 

celmembraan ook wel ‘ruffled border’ genoemd. Deze ‘ruffled border’ is gericht naar het bot toe en 

zorgt ervoor dat de cel een micro-omgeving kan creëren waarin resorptie kan plaatsvinden. Langs 

deze rand worden waterstofionen vrijgezet die zorgen voor het oplossen van de gemineraliseerde 

botmatrix. Verder worden ook nog verschillende andere proteasen vrijgezet die zorgen voor de 

degradatie van organische componenten. Cathepsine K is hier van het grootste belang en zorgt onder 

andere voor de afbraak van collageen type I [3,7,8].  
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1.3.1.2 Cementoclasten 
Cementoclasten zijn verantwoordelijk voor de resorptie van cementum. De chemische samenstelling 

van cementum is ongeveer gelijk aan deze van bot, maar cementum is niet gevasculariseerd en het 

bestaat vooral uit hydroxyapatiet, collageen en water. Het cervicale 2/3 van de wortel is bedekt met 

acellulair cementum. Het cellulaire cement wordt voornamelijk teruggevonden op het apicale derde 

van de wortel en bevat cementocyten [7]. De cementoclast verwijdert de organische matrix van het 

cement. Het overblijvende anorganisch materiaal wordt verwijderd door macrofagen. Deze clasten 

werken ook met een ‘ruffled border’ waarlangs zij zuren secreteren. Kenmerkend voor alle clasten en 

daarmee ook voor cementoclasten is een heldere zone. Deze heldere zone is een cytoplasmatisch 

gebied zonder celorganellen. De zone is representatief voor de resorptieactiviteit van de cel 

[6,9,10,11].  

 

1.3.1.3 Odontoclasten 
Odontoclasten zijn de tegenhangers van de odontoblasten, de dentine-producerende cellen. 

Odontoclasten zorgen voor de resorptie van het dentine en predentine. Deze cellen zijn eveneens 

multinucleair en zijn structureel gelijkaardig aan osteoclasten. Odontoclasten bevatten vacuolen en 

hebben lange cytoplasmatische uitlopers. De degradatie van de dentine - matrix werkt volgens een 

gelijkaardig mechanisme. Er vindt een hechting plaats aan de blootgelegde gemineraliseerde matrix 

waarna er langs de gerafelde rand proteasen worden vrijgezet die zorgen voor resorptie van het 

dentine. Ook worden er bij wortelresorptie schelpvormige defecten teruggevonden ter hoogte van 

cementum, dentine en bot. Deze regio’s worden ook Howshiplacunes genoemd. In deze lacunes 

bevinden de respectievelijke clasten zich tijdens resorptie [3,7,12]. 

1.3.2 Herstel  

Er wordt gesproken van actief herstel wanneer er aanwezigheid is van cementum, een cementoïde laag 

en cementoblasten op het gebied dat geresorbeerd is geweest. Cementoblasten zijn de cellen 

verantwoordelijk voor de vorming van nieuw cementum. Cementum wordt gedurende het hele leven 

aangemaakt. De herstelde gebieden bevatten verschillende combinaties van cellulair en acellulair 

cementum. Dit kan verklaard worden door de variatie in snelheid van herstel. In grote gebieden vindt 

er vooral herstel plaats met cellulair cementum. De snelheid van herstel is groot in deze gebieden. 

Bloedvaten kunnen ingesloten geraken. Herstel met cementweefsel vindt plaats binnen 2 tot 3 weken 

na resorptie, en dit bij beperkte letsels. Bij grote letsels kunnen botcellen hechten aan het 

worteloppervlak vooraleer er cementumproducerende cellen kunnen gaan vasthechten. Het resultaat is 

dan vervangingsresorptie [5,7]. 

1.4 Epitheliale resten van Malassez 

In het proces van wortelresorptie lijken nog andere structuren betrokken te zijn. In de nabijheid van 

de lacunes zijn epitheliale resten van Malassez (ERM) terug te vinden. Langs deze epitheliale resten 

kunnen tekenen van mineralisatie zichtbaar zijn. Dit kan erop duiden dat de ERM een mogelijke rol 

spelen in het proces van wortelresorptie.  
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1.4.1 Oorsprong 

De epitheliale cellen van Malassez maken deel uit van de normale structuren binnen het PDL. De 

vorming van de ERM start tijdens de ontwikkeling van de wortel. De amelogenese is ondertussen al ten 

einde en de nog niet geërupteerde kroon is bedekt met een gereduceerd glazuurepitheel. 

Wortelvorming wordt geïnitieerd door mitotische activiteit binnen de cervicale loop van het 

glazuurorgaan. Dit glazuurorgaan verlengt in apicale richting. Hierdoor wordt een dubbellagig epitheel 

gevormd. Men spreekt van een binnenste en een buitenste glazuurepitheel. Uit het glazuurepitheel 

wordt het wortelvlak van Hertwig gevormd. Dit wortelvlak is rechtstreeks verantwoordelijk voor de 

inductie van de dentinevorming. Het binnenste oppervlak van het wortelvlak induceert 

odontoblastdifferentiatie in naburige mesenchymale cellen. Deze odontoblasten beginnen dan met het 

secreteren van dentinematrix. Van zodra de buitenste laag van dentine begint te calcificeren laten de 

naburige epitheliale cellen van het wortelvlak los van hun oppervlak en verschijnen er perforaties in de 

epitheellaag. Er treedt dus een fragmentatie op van het epitheliale wortelvlak van Hertwig. Het 

resultaat hiervan zijn overblijvende strengen van epitheliale cellen die de epitheliale resten van 

Malassez genoemd worden. Direct hierna gaan mesenchymale cellen door openingen van het 

wortelvlak migreren en aan het buitenste oppervlak van het nieuw gevormde dentine hechten. Deze 

mesenchymale cellen differentiëren tot cementoblasten en beginnen met de vorming van cementum. 

ERM zijn aanwezig gedurende het hele leven in het PDL nabij het wortelcementum. Ze nemen wel af in 

aantal met leeftijd na tanderuptie [7,13,14]. 

1.4.2 Kenmerken 

Ultrastructureel worden de ERM gekarakteriseerd door een hoge kern/cytoplasma ratio, een 

onregelmatige kern met gecondenseerd heterochromatine, een cytoplasma dat tonofilamenten bevat, 

slecht ontwikkeld ruw endoplasmatisch reticulum, talrijke mitochondria en een continue lamina basalis. 

Verdere ultrastructurele studies met de transmisssie elektronen microscoop (TEM) tonen aan dat er 

aanwezigheid is van tonofilamenten, zoals eerder aangehaald, maar eveneens desmosomen en 

hemidesmosomen ter hoogte van de ERM. Tonofilamenten zijn cyto-keratine intermediare filamenten. 

Uiteindelijk komen de tonofibrillen samen ter hoogte van de desmosomen en hemidesmosomen. De 

bovengenoemde kenmerken onderscheiden deze cellen van fibroblasten, de collageenproducerende 

cellen, en cementoblasten [13,15]. 

Er is aangetoond dat in de nabijheid van de basale lamina van de ERM Ruffini-achtige- en vrije 

zenuwuiteinden voorkomen. De ERM lijken dus bezenuwd. De Ruffini-achtige lichaampjes bevatten 

talrijke mitochondria. De vrije zenuwuiteinden bevatten neurotubuli, neurofilamenten en enkele 

vesikels. De intieme relatie tussen beide structuren kan betekenen dat de ERM een rol kunnen spelen 

in PDL bezenuwing [16]. 

De precieze interactie tussen beide wordt hierdoor niet verklaard maar verdere studies hebben 

getracht deze relatie dieper uit te spitten. Er werd gekeken naar de mogelijke invloed van sensorische 

innervatie op het distributiepatroon van de epitheliale cellen immunoreactief voor Trka. Dit werd 

gedaan door transsectie van de nervus alveolaris bij ratten. De resultaten geven aan dat denervatie 
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het aantal clusters van ERM verlaagt binnen de week. De grootte van de clusters vermindert eveneens. 

Bezenuwing kan dus een regulatoire rol spelen bij het behoud van de ERM [17]. 

Epitheliale cellen worden algemeen gekarakteriseerd door een specifieke set van cytokeratines. Deze 

cytokeratine expressiepatronen verschillen tussen verschillende celtypes en differentiatieniveaus. Op 

basis van deze cytokeratine patronen kan echter geen onderscheid gemaakt tussen ERM en andere 

epitheelcellen. Dit omdat er nog andere celtypes zijn, waaronder de epitheelcellen van het gingiva, die 

hetzelfde expressiepatroon hebben dan de ERM [14]. 

De karakterisatie van de ERM is belangrijk en een onderscheid met andere epitheliale cellen is 

noodzakelijk. Verschillende studies hebben onderzoek gedaan naar de expressie van verschillende 

types van proteïnen door de ERM. Deze proteïnen kunnen algemeen geclassificeerd worden in een 

aantal categorieën, zoals de eerder vernoemde cytokeratines, neuropeptides, maar ook extracellulaire 

matrix – en celoppervlakte proteïnen, waaronder verschillende groeifactoren en extracellulaire 

matrixdegraderende proteïnasen [13]. 

1.4.3 Functie van ERM  

Een mogelijke relatie tussen ERM en parodontale sensorische zenuwuiteinden is aangetoond. Eveneens 

is de aanwezigheid van ERM in gebieden van herstellende wortelresorptie vastgesteld. De 

karakterisatie is echter belangrijk om de exacte functie vast te leggen. Er zijn al verschillende 

fysiologische en pathologische functies van ERM bediscussieerd vooral bescherming tegen 

wortelresorptie, behoud van parodontale ligament ruimte, preventie van ankylose, modulatie van 

cementoblast differentiatie en vorming van radiculaire cystes. Deze functies zijn allemaal terug te 

leiden tot expressie van bepaalde proteïnen [14,15]. 

 

1.4.3.1 Remodellering van het PDL 
Één van de belangrijkste functies van ERM is de remodellering van het PDL. De ERM brengen eiwitten 

tot expressie die enerzijds zorgen voor afbraak van het PDL of anderzijds voor synthese en dus herstel 

van het PDL. Het PDL is zacht, gespecialiseerd bindweefsel gelegen tussen het cementum en het 

alveolaire bot. Het varieert in grootte van 0.15 tot 0.38 mm. Het bestaat voornamelijk uit collageen 

type I, dat assembleert in bundels en geproduceerd wordt door fibroblasten. Er is een constante 

turnover van het PDL [18]. 

 

Afbraak 

In vitro studies hebben aangetoond dat de ERM collagenase tot expressie brengen. Dit zorgt voor de 

degradatie van collageen. Collagenase degradeert type I collageen moleculen op specifieke plaatsen. 

Het wordt gesynthetiseerd als een proenzyme, dat dan extracellulaire activatie vereist door plasmine. 

Het blijkt dat de ERM latent collagenase synthetiseren en secreteren. Fibroblasten daarentegen 

synthetiseren collageen en een collagenase inhibitor. Een studie waarin werd gewerkt met 

experimentele tandbeweging, duidt op een functie van de ERM in het resorptieproces. Tijdens 

orthodontische tandverplaatsing zijn het de multinucleaire odontoclasten die het resorptieproces 

uitvoeren. Adhesie van deze cellen aan het gemineraliseerde weefseloppervlak wordt mogelijk 

gemaakt door speciale celoppervlakte transmembranaire glycoproteïnen, integrines genoemd. 
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Integrines zijn een superfamilie van glycoproteïne transmembranaire celoppervlakte receptoren die 

bestaan uit niet-covalent gelinkte heterodimeren die alfa en beta subeenheden bevatten. De uitvoering 

van het resorptieproces wordt in de eerste plaats gemedieerd door het αvβ3 integrine dat ook een 

belangrijke rol speelt bij botresorptie. In vitro studies hebben aangetoond dat ERM de β3 subeenheid 

van de integrine celoppervlakte adhesiereceptor tot expressie brengen. Hierdoor gaan odontoclasten 

beter hechten aan het gemineraliseerde oppervlak en wordt het resorptieproces in werking gesteld 

[12]. 

 

Herstel 
Proteïnen die eveneens belangrijk zijn bij PDL remodellering en tot expressie worden gebracht door 

ERM zijn bot-morfogenetische proteïnen (BMP), osteopontine (OPN) en glazuurproteïnen. Dit kwam 

aan het licht bij een studie over de immunohistochemische karakterisatie van ERM tijdens 

cementumherstel. Voor deze studie werd wortelresorptie uitgelokt en naast de resorptielacunes 

werden ERM gesitueerd. De ERM waren specifiek immunoreactief voor BMP-2 en tijdens het vroege 

stadium van herstel waren ze eveneens reactief voor OPN en ameloblastine, een glazuureiwit. Ook in 

situaties zonder resorptie vertonen de ERM reactiviteit voor deze proteïnen [13,15]. 

BMP-2 behoort tot de familie van BMP’s, zij hebben de capaciteit om botvorming te induceren. BMP’s 

komen ook tot expressie op plaatsen van epitheliale-mesenchymale interacties in verschillende 

organen in het embryo. BMP-2 reguleert de expressie van bepaalde genen die op hun beurt epitheliale-

mesenchymale interacties reguleren. Deze genen zijn niet onderzocht in deze studie. Echter de 

expressie van BMP-2 door de ERM suggereert dat zij de omliggende mesenchymale cellen signaleren 

en daardoor deelnemen in cementumherstel direct na wortelresorptie door epitheliale-mesenchymale 

interacties.  

OPN heeft verschillende functies tijdens de inflammatie/herstelcascade. OPN is een belangrijk 

extracellulair matrixeiwit in gecalcificeerd weefsel en neemt deel in cementumvorming. Voor de 

fragmentatie van het wortelvlak van Hertwig begint is OPN gelokaliseerd op het worteloppervlak. Dit 

kan erop duiden dat cellen van het wortelvlak deze eiwitten neerzetten op het worteldentine en initieel 

bijdragen aan cementumvorming.  

Ameloblastine valt onder de categorie glazuureiwitten en wordt geproduceerd door ameloblasten in de 

amelogenese. Het speelt mogelijk een belangrijke rol in de initiatie van calcificatie en gecontroleerde 

groei van glazuurkristallen [15]. 

 

1.4.3.2 Cementoblastdifferentiatie 
Dat ERM ook een rol kunnen spelen bij cementoblastdifferentiatie blijkt uit het feit dat ze ameloblastine 

tot expressie brengen. Het wordt gesuggereerd dat glazuureiwitten, zoals ameloblastine, 

cementumvorming kunnen induceren. Ameloblastine kan mesenchymale cellen aanzetten tot 

differentiatie in cementoblasten [14,15]. 

 

1.4.3.3 Preventie van ankylose 
Het epitheel van Malassez bestaat uit verschillende celtypes zoals neuroendocriene cellen die 

verscheidene neuropeptiden bevatten. Eerder is al aangegeven dat transsectie van de nervus alveolaris 
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inferior resulteert in vermindering van het distributiegebied en grootte van de clusters van het 

Malassez epithelium [17]. Sensorische zenuwen spelen dus een rol bij het behoud van de ERM. 

Wanneer gekeken wordt naar de weefselveranderingen rond het epitheel na ontzenuwing is er dento-

alveolaire ankylose merkbaar na zes weken. Dit gegeven duidt erop dat een reductie in ERM leidt tot 

de ontwikkeling van ankylose. Een hypothese is dan ook dat de ERM in normale omstandigheden een 

rol spelen bij de preventie van ankylose [19]. 

1.4.4 Epitheliale resten van Malassez en wortelresorptie 

Er zijn verschillende punten aangehaald die duiden op een relatie tussen de ERM en wortelresorptie. Zo 

brengen zij verschillende proteïnen tot expressie die zorgen voor herstel na resorptie, OPN 

bijvoorbeeld, maar ook enkele die het resorptieproces kunnen bespoedigen, zoals de β3 integrine 

subeenheid.  

Verder is het aangetoond dat de groepjes cellen die deel uitmaken van de ERM kunnen prolifereren ten 

gevolge van mechanische stress op het PDL bij orthodontische tandverplaatsing. De grootte van de 

clusters neemt dan mee toe [13]. 

Het kan dus zijn dat wanneer een tand beschadigd raakt door een vorm van druk, door trauma of 

orthodontie, deze ERM een andere functie gaan uitvoeren en bepaalde proteïnen meer tot expressie 

brengen. Rond deze ERM en hun rol in wortelresorptie zijn echter nog veel pistes onduidelijk en 

onvoldoende bestudeerd.  

1.5 Klinische situaties gerelateerd aan wortelresorptie 

Er zijn verschillende klinische situaties die gepaard gaan met wortelresorptie. Deze condities of 

toepassingen zorgen voor schade aan het PDL of de pulpa die dan resulteert in resorptie van de wortel. 

1.5.1 Trauma 

Harde weefsels van de tand kunnen op verschillende manieren door trauma beschadigd worden ofwel 

direct ( bijvoorbeeld een luxatie letsel), ofwel indirect ( bijvoorbeeld door ischemische schade). Deze 

trauma’s zorgen voor een beschadiging van de cementoblast- en odontoblastlagen die respectievelijk 

het cementum en dentine bedekken. Deze schade lokt een inflammatoire respons uit die leidt tot de 

vrijzetting van cytokines en promotie van resorptie [3].  

Het is geweten dat er drie mogelijke pulpale antwoorden zijn na trauma: De pulpa kan necrotisch 

worden, de pulpa kan overleven zonder radiografische veranderingen of er volgt pulpakanaal- 

obliteratie. Een pulpakanaalobliteratie is een teken van goede heling. Hierbij is er reeds nieuwe 

vascularisatie opgetreden van de pulpaholte. De pulpaholte wordt hier wel vernauwd door nieuw 

dentine gevormd door odontoblasten die het trauma overleefd hebben. Wanneer de pulpa necrotisch 

wordt, kan dit leiden tot resorptie van de tandwortel. Pulpanecrose komt voornamelijk voor in tanden 

met een gesloten apex en bij een ernstiger letsel, bijvoorbeeld een wortelfractuur, extrusieletsel, 

laterale luxatie, intrusieletsel en avulsie. Het ontstaan van pulpanecrose na concussie en subluxatie is 

zeldzaam. Voornamelijk bij intrusie en avulsie leidt deze pulpanecrose vaak tot ontstekingsresorptie of 

vervangingsresorptie [20,21]. 
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1.5.2 Orthodontie 

Orthodontische tandverplaatsing is gebaseerd op krachtgeïnduceerde remodellering van 

tandondersteunende weefsels, specifiek op het alveolair bot of het PDL. Horizontale krachten zorgen 

voor het samendrukken van het PDL. Hierdoor ontstaat er een lokale necrose gevolgd door een 

osteoclastische resorptie van het alveolaire bot. Aan contralaterale zijde is er anderzijds afzetting van 

bot door osteoblasten. Deze fenomenen samen leiden tot de migratie van de tand door zijn alveolaire 

botsteun. Tandwortelresorptie is een negatief neveneffect van orthodontische tandverplaatsing. Hierbij 

wordt dentaal hard weefsel aangevallen door odontoclasten. Herstel van de wortel is mogelijk na 

verwijdering van de kracht op het einde van de therapie [22]. 

Er zijn verschillende risicofactoren die extra bijdragen aan het ontstaan van wortelresorptie bij 

orthodontische tandverplaatsingen. Faltin et al. toonde aan dat de grootte van de kracht uitgeoefend 

op de tanden van significant belang is. Na uitoefening van een kracht van 100 centiNewton (cN) waren 

er sterke structurele veranderingen zichtbaar in het apicale derde van de wortel. Deze veranderingen 

waren ook merkbaar bij een kracht van 50cN maar niet in dezelfde mate [23]. Andere belangrijke 

factoren zijn de behandelingstijd, de wortelvorm en tandtype. Het is aangetoond dat hoe langer de 

behandelingsperiode is hoe meer resorptie er optreedt. Een abnormale wortelvorm draagt ook bij aan 

resorptie. Zo hebben lange wortels meer kans op wortelresorptie. Tussen korte, botte wortels en 

resorptie werd echter geen verband gevonden. Abnormale wortelvormen komen vaker voor bij 

maxillaire laterale snijtanden dan bij maxillaire centrale snijtanden, hierdoor is het ook logisch dat 

resorptie vaker plaatsvindt bij laterale snijtanden [24]. 

Andere studiegroepen gingen nog specifieker in op bepaalde risicofactoren. Levander et al. toonde aan 

dat vooral de apicaal gebogen wortels een risico vormen. Ook het gebruik van ‘rectangulaire  

archwires’ en gebruik van intermaxillaire elastieken wordt door hun als een significante risicofactor 

bevonden. Verder wordt bemerkt dat patiënten met multiple aplasie een hogere graad van 

wortelresorptie hebben dan patiënten met slechts enkele ontbrekende tanden [25]. 

Het hanteren van een continue kracht, door de Speed appliance, of gebruik van een onderbrekende 

kracht, door de edgewise applicance, werden niet als significant verschillend gezien. Het gebruik van 

een continue kracht of onderbrekende kracht speelt geen rol. Ten slotte werd gezien dat endodontische 

behandeling een preventieve factor is [26,27,28,29,30,31,32]. 

 

1.5.2.1. Invloed van medicatie op orthodontie  

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat individuen een verschillende respons vertonen met betrekking tot 

orthodontische behandeling. Dit uit zich in het feit dat tanden met verschillende snelheden bewegen. 

Er is gebleken dat deze verschillen mede veroorzaakt worden door veranderingen in botremodellering 

geïnduceerd door bepaalde medicatie en systemische factoren. Zo is gebleken dat niet-steroïdale anti-

inflammatoire medicatie waaronder aspirine, ibuprofen en COX-2- inhibitoren, zorgen voor een daling 

in botresorptie en hierdoor voor een vermindering van tandverplaatsing. Dit zou te verklaren zijn 

doordat medicatie zorgt voor een inhibitie van de werking van prostaglandines, die de tandbeweging in 

de hand werken. Een bijkomende hypothese is dat bepaalde farmica, zoals bifosfonaten, kunnen 

zorgen voor een bescherming tegen wortelresorptie. Aan de bifosfonaten moet meer aandacht worden 
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geschonken. Zij zorgen eveneens voor de daling van de botresorptie wat orthodontie kan tegenwerken. 

Echter bifosfonaten worden vaak voorgeschreven bij personen met osteoporose [33]. 

1.5.3 Autotransplantatie 

Autotransplantatie is een vaak gebruikte procedure in de tandheelkunde voor het verplaatsen van 

tanden van één bepaalde plaats naar een geprepareerde extractieplaats bij dezelfde patiënt. De 

algemene toepassingen voor autotransplantatie zijn transplantatie van een geïmpacteerde tand naar 

de normale positie, agenese van tanden ( wanneer er congenitaal enkele tanden ontbreken) en 

bepaalde gevallen van avulsie. Autotransplantatie wordt vaak gebruikt wanneer implantaten geen 

oplossing kunnen bieden [34]. 

De succesratio van autotransplantatie is hoog, gaande van 68% tot 96%. Er zijn echter nog 

verschillende preoperatieve, peroperatieve en postoperatieve factoren die ervoor kunnen zorgen dat de 

transplantatie alsnog mislukt. Dit kan te wijten zijn aan de leeftijd van de patiënt, het 

ontwikkelingsstadium van de wortel, het type van tandtransplantatie, de vitaliteit van PDL en 

pulpaweefsel, extra-alveolaire tijd, en zo verder. Maar de belangrijkste complicaties van 

autotransplantatie zijn externe inflammatoire wortelresorptie en vervangingsresorptie (ankylose). 

Inflammatoire resorptie wordt veroorzaakt door de irritatie die ontstaat door pulpanecrose en infectie 

die erop volgt. De vervangingsresorptie wordt veroorzaakt door schade aan het PDL tijdens de 

chirurgische procedure [35]. Er zijn al enkele retrospectieve studies uitgevoerd waarin gekeken werd 

naar het voorkomen van resorptie na autotransplantatie. De belangrijkste punten die hieruit 

voortkomen zijn dat de succesratio voor transplantatie met premolaren ongeveer 15% hoger ligt dan 

deze voor molaren en zelfs 25% hoger dan deze voor hoektanden. Hoektanden vertonen over het 

algemeen het meeste ankylose en resorptie na transplantatie. Verder werd ook waargenomen dat 

tanden die tussen ½ en ¾ stadium lagen van hun wortelgroei een meer succesvolle autotransplantatie 

ondergingen zonder resorptie [34]. Een ander gegeven komt voort uit de studie van Katayama et al. 

Hierin wordt een procedure beschreven die de kans op mislukking na transplantatie zou kunnen 

verminderen en zo de succesratio verhogen. Er wordt vanuit gegaan dat het intacte PDL een anti-

resorptie factor is. Om dus een succesvolle transplantatie uit te voeren is het noodzakelijk om 

celactiviteit in het achterblijvende PDL en cementum van de getransplanteerde tand te behouden. 

Eerder werd ook al voorgesteld door Nethander et al. dat tanden zouden getransplanteerd moeten 

worden  samen met regenererende weefsels. Om dit te realiseren werd gewerkt met een 

transplantatiemodel in honden namelijk een transplantatie waarbij gelijktijdig prolifererend weefsel 

werd getransplanteerd. Het bleek dat transplantatie van prolifererende weefsels de vorming van 

cementum en PDL positief beïnvloedde [36,37]. 

1.5.4 Syndromen 

Er zijn verschillende syndromen of aandoeningen die zorgen voor het ontstaan van wortelresorptie. Zo 

is er het Parry-Romberg syndroom, een zeldzame aandoening gekarakteriseerd door de trage 

progressieve zelf-limiterende degeneratie van de zachte weefsels van een gedeelte van het gelaat 

waaronder dermis, subcutaan weefsel, vet, kraakbeen en soms bot. Histologisch wordt er een toename 
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in collageenvezels waargenomen. De oorzaak van het syndroom is tot op heden onbekend. Er zijn 

verschillende theorieën over het ontstaan van het Parry-Romberg syndroom waaronder trauma, 

infectie, genetische factoren en zo verder. Er worden intra-orale manifestaties waargenomen aan de 

zachte weefsels, maar ook aan de harde weefsels. Voorbeelden zijn vertraagde eruptie, ontbrekende 

tanden of resorptie van de tandwortels aan de aangetaste zijde. Deze resorptie kan mogelijk ontstaan 

doordat het cementum dat rond de tand zit abnormaal is en de resistentie van deze tanden voor 

resorptie daardoor verlaagt. Dit proces kan versneld worden wanneer er lokale inflammatie van het 

tandvlees is [38]. 

Een ander voorbeeld van een aandoening die mogelijk leidt tot wortelresorptie is ‘Hereditary 

hemorrhagic telangiectasia ‘(HHT), dit is een erfelijk syndroom gekarakteriseerd door mucocutaneuze 

telangiëctasie en blauwe of rode vlekken die ontstaan door verwijding van bloedvaten. Deze rode 

vlekken betrekken vaak de tong, lippen en vingers. Verschillende onderzoeksgroepen hebben al een 

relatie aangetoond tussen de ziekte en het voorkomen van externe apicale wortelresorptie. In één 

patiënte was het mogelijk om histologisch aan te tonen dat tandvlees, verwijderd van het 

resorptiedefect, verschillende vasculaire elementen bevatte. Er werden eveneens grote gedilateerde 

musculaire vaten teruggevonden. Dit is karakteristiek voor HHT en deze bevindingen suggereren een 

directe relatie tussen HHT en de wortelresorptiepathologie in de patiënte [39]. 

1.5.5 Bleken 

Het bleken van verkleurde niet-vitale tanden werd voor het eerst beschreven in 1864 en een 

verscheidenheid van chemische stoffen zoals chloride, natrium hypochloriet, natrium perboraat en 

waterstofperoxide zijn er voor gebruikt alleen of in combinatie met warmte. De walking bleach 

techniek houdt in dat er een mengeling van natrium perboraat en water in de pulpakamer wordt 

gebracht. Deze methode is later nog gemodificeerd waarbij water werd vervangen door 30-35% 

waterstofperoxide om het bleekeffect te verbeteren. Bleken is vandaag dus gebaseerd op 

waterstofperoxide als actieve stof. Het ageert als een sterk oxiderende factor door de vorming van 

vrije radicalen, reactieve zuurstof moleculen, en waterstofperoxide anionen. Deze reactieve moleculen 

vallen de lange ketens van de donkerkleurige chromofoormoleculen aan en splitsen hen in kleinere, 

minder donkere en meer diffuse moleculen. Het resultaat van de blekingsprocedure is afhankelijk van 

de concentratie van het blekingsmiddel, de mogelijkheid van deze stof om de chromofoormoleculen te 

bereiken en de duur en het aantal keren dat de stof in contact is gekomen met de chromofoor- 

moleculen. Eén van de neveneffecten van intracoronale bleking is cervicale wortelresorptie. Een hoge 

concentratie van waterstofperoxide in combinatie met opwarming lijkt cervicale wortelresorptie nog 

meer te promoten. Het onderliggende mechanisme voor dit effect is onduidelijk. Er wordt 

gesuggereerd dat de blekingsmiddelen het parodontaal weefsel bereiken via de dentinetubuli en 

hierdoor een inflammatoire reactie uitlokken in de tubuli. Vervolgens denatureert het dentine. Het 

immunologische systeem gaat het dentine niet meer herkennen en aanvallen alsof het een indringer is. 

Bleking van vitale tanden wordt ook wel externe tandbleking genoemd en leidt niet tot cervicale 

wortelresorptie. Behandeling van cervicale externe resorptie is vrij ingewikkeld. Daarom is het 

belangrijk dat resorptie voorkomen wordt. Mogelijkheden hiertoe zijn een overkapping van de 
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wortelkanaalvulling met een laag zinkoxide-eugenol cement van 2 mm dik,1 mm onder de glazuur-

cementgrens. Deze procedure kan de penetratie van waterstofperoxide in de dentinetubuli verhinderen. 

Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een dikke laag calciumhydroxide in het cervicale deel 

van de pulpakamer na bleken. Dit laatste verhoogt de pH en creëert een aangename omgeving voor 

herstel [40,41]. 

1.5.6 Reuscelgranuloom  

Het centrale reuscelgranuloom van het kaakbot is een relatief zeldzame aandoening. De incidentie 

bedraagt ongeveer 3 per miljoen inwoners per jaar in Nederland. De aandoening komt vaker in de 

bovenkaak dan in de onderkaak voor. Op Rx-beelden wordt meestal een goed begrensd radiolucent 

beeld waargenomen. Er treedt expansie op van het bot en soms ook perforatie. Histologisch wordt het 

granuloom gekenmerkt door aanwezigheid van multinucleaire reuscellen gelegen in een fibreus en 

vaatrijk stroma. Resorptie van gebitselementen kan eveneens optreden. Dit blijkt mede uit de casus 

van een 14-jarige waarbij sprake was van een centraal reuscelgranuloom interradiculair van 

gebitselementen 11 en 12 [42]. 
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1.6 Doelstelling 

Wortelresorptie kent, in al zijn vormen, vele mogelijke oorzaken en gevolgen. Nu geweten is dat 

behandelingen zoals orthodontie en bleking de onderliggende oorzaak voor het resorptieproces kunnen 

zijn, is al enige vorm van preventie mogelijk. Wortelresorptie kent echter nog vele geheimen en een 

goed behandelingsplan opstellen is niet eenvoudig wanneer veel van de cellulaire processen aan de 

basis nog ongekend zijn.  

Het doel is dan ook in de eerste plaats een beeld te schetsen van de tand in de normale, niet-

pathologische situatie en in een situatie van wortelresorptie. Dit wordt zowel op lichtmicroscopisch 

niveau als op elektronenmicroscopisch niveau bekeken. Met lichtmicroscopie (LM) wordt er vooral 

gekeken naar de algemene structuur van het PDL, eerder extracellulair zoals bindweefselorganisatie en 

dit met behulp van de trichroom van Masson kleuring. De elektronenmicroscoop (TEM) biedt een kijk 

op de intracellulaire ultrastructuren in beide situaties. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de 

activiteit van bepaalde celtypes. Om meer informatie te verkrijgen over de rol van inflammatie in het 

resorptieproces, die vaak wordt beschreven in de literatuur, wordt getracht celtypes belangrijk bij 

inflammatie op te sporen in de pathologische weefsels. Hiervoor worden immunokleuringen uitgevoerd 

voor T- en B lymfocyten en voor macrofagen.  

Naast inflammatie worden in artikels de ERM vaak aangehaald in relatie met wortelresorptie. Wat hun 

precieze rol en voorkomen is, is nog onbekend. Een doel is dan ook om deze ERM op te sporen en te 

beschrijven. Deze structuren worden bestudeerd op twee niveaus. Eerst worden de ERM bekeken bij 

wortelresorptie en hierna wordt gekeken naar de aanwezigheid van ERM in tanden getransplanteerd 

onder de sinusmucosa. 

Omdat de zoektocht naar de processen achter wortelresorptie nog in zijn kinderschoenen staat is het 

nuttig te kijken wat er zich op klinisch niveau afspeelt. Hoe wordt er in de klinische praktijk ingespeeld 

op resorptie? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden? Om hier een beeld van te kunnen vormen, 

wordt een kleine groep patiënten met wortelresorptie gevolgd.  
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2 Klinische aspecten 

In de klinische praktijk worden er verschillende merkers bekeken die helpen bij het stellen van de 

diagnose van wortelresorptie. Op basis van deze gegevens wordt gekeken wat de gepaste 

behandelingsmogelijkheden zijn. Na behandeling worden de patiënten op regelmatige basis 

opgeroepen voor een follow-up. 

2.1 Materialen en methoden 

Om een klinische evaluatie van nabij te volgen wordt er een selectie van patiënten met wortelresorptie 

opgeroepen voor een controle. Bij deze patiënten worden verschillende merkers bekeken. 

2.1.1 Merkers 

In een klinische evaluatie wordt gekeken naar de mobiliteit en vitaliteit van de tand, de kleur en naar 

de pocketdiepte. Hiernaast worden ook intra - en extraorale radiografieën gemaakt die helpen de 

diagnose te stellen.  

 
2.1.1.1 Mobiliteit  
De mobiliteit wordt getest met een Periotest. De periotest is een non-invasief elektronisch apparaat. 

Het zorgt voor een objectieve meting van de reactie van het parodontium op een vastgelegde kracht 

uitgeoefend op de tandkroon. Het bovenstuk van het apparaat maakt tikkende bewegingen. Wanneer 

de tand geraakt wordt, worden deze bewegingen afgeremd. Hoe groter de afremming, hoe stabieler 

het parodontium is. Nadat de tand is geraakt, duikt het bovenstuk terug het apparaat in. Hoe hoger de 

snelheid waarbij dit plaatsvindt, hoe hoger het dempeffect. De contacttijd is ongeveer 1 milliseconde. 

Deze contacttijd is de parameter die gemeten wordt door de periotest [43]. Bij een normale mobiliteit 

zijn er geen problemen en is alles gunstig. De afwezigheid van mobiliteit duidt op vervangingsresorptie. 

Een verhoogde mobiliteit kan duiden op een infectie mogelijk gepaard met een ontstekingsresorptie. 

Een verhoogde mobiliteit kan eveneens duiden op parodontaal botverlies. 

2.1.1.2 Vitaliteit 

Het testen van de vitaliteit kan met een koudetest of electrical pulp testing (EPT). De koudetest (Fricar 

odontotest) wordt uitgevoerd met een geproduceerd staafje koolzuursneeuw. Dit heeft een constante 

temperatuur van -78°C en geeft een vrij constant resultaat. Bij deze test wordt de reactie van de 

patiënt gemeten en dit wordt dan vertaald naar de vitaliteit van een tand. Vaak levert dit echter 

interpretatieproblemen op. Naast de thermische testen zijn er ook de elektrische testen zoals de EPT. 

Hierbij wordt er een elektrische stroom doorheen de tand gestuurd, wat zorgt voor een actiepotentiaal. 

De actiepotentiaal wordt verder geleid en zorgt zo voor een pijnsensatie. Bij deze test ontstaan vaak 

vals-positieve en vals-negatieve resultaten. Vals-negatieve resultaten hebben vele oorzaken zoals 

stroomlekkage, te dik glazuur en recent tandtrauma. Vals-positieve resultaten kunnen verklaard 

worden doordat pulpale zenuwvezels lang exciteerbaar blijven, zelfs wanneer pulpa in ontbinding is. Bij 

kinderen zijn vitaliteitstesten vaak onbetrouwbaar. In dit geval wordt dan ook de 

laserdopplerflowmeting (L.D.F.) gebruikt. Deze meet de bloeddoorstroming doorheen de pulpa en is 

een meer objectievere methode om de vitaliteit van een tand na te gaan. De techniek gebruikt een 
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helium-neon laserstraal die binnenin de tand wordt gericht. Licht dat in contact komt met een object 

wordt ‘Doppler shifted’ en een deel van dat licht wordt teruggekaatst uit de tand en teruggebracht naar 

de fotodetector. Hierdoor wordt een signaal geproduceerd. Rode bloedcellen maken het grootste deel 

uit van bewegende objecten binnen de tand. Hierdoor is de meting van het Doppler-shifted 

teruggekaatste licht een index voor pulpale bloedflow (PBF). Het grote voordeel van LDF is dat het 

non-invasief is en dat metingen continue kunnen worden uitgevoerd. Het grootste nadeel is dat de 

metingen gevoelig zijn voor beweging of druk. Eveneens zijn de materialen nodig voor de procedure 

prijzig [21]. 

 

2.1.1.3 Radiografie 

Radiografie is het gebruik van geïoniseerde magnetische straling ( bijvoorbeeld X-stralen) om 

voorwerpen zichtbaar te maken. Er bestaan verschillende manieren om de dentale structuren 

radiografisch in beeld te brengen. 

 
Intra-orale radiografieën worden gemaakt door het plaatsen van de sensor (Sidexis, Sirona, Duitsland) 

in de mondholte. Met behulp van de generator (Heliodent, Sirona, Duitsland) worden intra-orale 

radiografieën gemaakt. De X-stralen worden geprojecteerd in verschillende hoeken van een positie 

buiten de mond door de anatomische regio van interesse naar de camera toe. Er zijn drie types van 

intra-orale projecties: (1) apicaal, (2) bitewing, en (3) occlusaal.  

Apicale radiografieën nemen beelden van de buitenlijnen, de positie en het mesiodistale deel van de 

tand en omgevende weefsels. Bij een perioapicale radiografie is het essentieel om de volledige lengte 

van de tand in beeld te brengen met tenminste 2mm van het periapicale bot. Bitewing radiografieën 

brengen de buitenlijnen, de positie, een deel van de kronen en het coronale één derde van het 

interalveolaire bot in beeld alsook een deel van de wortels van de maxillaire en mandibulaire tanden. 

Occlusale radiografieën nemen beelden van de incisale grenzen en de occlusale oppervlakten van de 

tand en crosssectie van de tandbogen. De maxillaire occlusale radiografie beeldt het harde verhemelte, 

de bovenlip, en basis van de neus af. De mandibulaire occlusale radiografie zorgt voor beelden van de 

tong, bodem van de mond en onderlip [44]. 

 

Extra-orale beeldvorming kan opgedeeld worden in panoramische x-ray, dit toont een sectie van de 

hele maxillofaciale regio en de cephalometrische X-ray, dit toont een projectie van de hele schedel. 

Onder panoramische x-ray valt de OPG, of orthopantomogram, dit is een röntgenfoto van de kaak 

waarop alle tanden zichtbaar zijn. De CT-scan is dan weer een vorm van cephalometrische X-ray. Zij 

creëren digitale beelden door het meten van de transmissie van een x-straal door weefsel. De X-straal 

buis draait op dit moment rond de patiënt [44]. 

 

Postoperatief kunnen er verschillende bevindingen worden nagegaan via radiografie. 

Oppervlakteresorptie is meestal niet duidelijk waar te nemen op de radiografie. Soms is het echter 

mogelijk kleine resorptielacunes op het worteloppervlak te herkennen omgeven door een intacte 

lamina dura. Deze lamina dura is een gedeelte van het alveolaire bot dat het PDL begrensd. 
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Radiografisch is deze lamina dura zichtbaar door een radiopaque gebied rond het PDL. 

Vervangingsresorptie is op de radiografie zichtbaar door verlies van de parodontale ruimte. Externe 

ontstekingsresorptie wordt gekenmerkt door wortelresorptie met een radiolucent gebied in het bot. 

Interne resorptie ten slotte wordt er radiografisch een vergroting van de pulpaholte waargenomen [3]. 

 

2.1.1.4 Conebeam Techniek 
Bij deze techniek wordt een stralenbundel met een conus of piramidale vorm aangewend. De bundel 

gaat door het lichaam en wordt hierna geprojecteerd op een 2D-detector in plaats van op een 1D-

detector. De stralenbron maakt samen met de 2D-detector een rotatie van 360° rond het lichaam. 

Hierdoor kunnen meerdere 2D- projecties worden bekomen. Met de hulp van reconstructietechnieken 

leveren deze 2D- projecties een 3D-volume op. Een groot voordeel van de conebeam techniek is een 

sterke vermindering van de stralingsdosis. Deze is zestig keer kleiner dan de vroeger routinematig 

gebruikte stralingsdosis en 6 keer lager dan de lage dosis CT. De traditionele digitale RX heeft een 

gelijkaardige stralingsdosis maar de conebeam techniek verschaft meer en correctere informatie. De 

conebeam heeft slechts één rotatie nodig en het routineonderzoek heeft op deze manier een kortere 

duur. Een ander voordeel is dat de patiënt in staande houding kan worden onderzocht, de weke delen 

van het aangezicht en de hals worden hierdoor niet vervormd [45].  

 

2.1.1.5 Kleur 
Een gele verkleuring van de tand wijst op pulpaobliteratie, hiervan is er sprake wanneer de pulpa 

progressief opgevuld raakt met dentine geproduceerd door overlevende odontoblasten. Een donkere 

verkleuring van de tand duidt op pulpanecrose [21]. De kleur wordt bekeken op klinische intra- orale 

digitale beelden. 

 

2.1.1.6 Pocketdiepte 
Het botweefsel en gingiva sluiten in normale omstandigheden dicht tegen de tand aan. Wanneer er 

sprake is van een parodontale aandoening wordt dit ondersteunende weefsel en bot beschadigd, zodat 

er pockets rond de tand worden gevormd. Na enige tijd worden deze pockets dieper. Zij zorgen zo 

voor een grotere ruimte waarin bacteriën kunnen huizen. Deze diepe pockets collecteren nog meer 

bacteriën resulterend in meer bot- en weefselverlies. Als er teveel bot verloren is gegaan dient de tand 

geëxtraheerd te worden. De pocketmeting wordt uitgevoerd met een pocketsonde. Met behulp van 

deze pocketsonde is het mogelijk de diepte van de pocket in millimeters te meten. Hoe dieper de 

pocket hoe ongunstiger de situatie.  

2.2.2 Patiëntenselectie 

Vooraleer de klinische evaluatie kan worden uitgevoerd is het nodig om de geschikte patiënten te 

selecteren. Met de zoekopdracht resorptie en transplantatie wordt gezocht naar patiënten die aan het 

profiel van wortelresorptie voldoen. Dit wordt gedaan aan de hand van patiëntendossiers van de dienst 

mond, kaak en aangezichtsheelkunde (MKA) van het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Na het 

doornemen van de afzonderlijke dossiers worden de bijhorende intra-en extraorale beelden 

opgevraagd. Voor bijkomende informatie worden eveneens de medische brieven opgevraagd. Na het 
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maken van een profiel van de afzonderlijke patiënten op basis van informatie met betrekking tot 

resorptie, betrokken tand, behandeling en diagnose, worden de personen van de bekomen 

patiëntenlijst telefonisch gecontacteerd voor een klinische controle.  

2.2.3 Klinisch onderzoek 

In het klinische onderzoek worden de aangehaalde merkers onderzocht. Bij elke patiënt wordt er een 

OPG genomen met de Orthophos XG Plus (Sirona, Duitsland) voor een totaal beeld van de kaak en de 

tanden. Hierna worden er intra-orale klinische beelden gemaakt voor het definiëren van de kleur van 

de aangetaste tanden. Na het nemen van de klinische beelden worden er apicale RX-beelden gemaakt 

van de betrokken tanden om resorptie te evalueren. Vervolgens wordt de mobiliteit van de betrokken 

tandelementen gemeten met behulp van de eerder beschreven periotest. Ten slotte worden er 

vitaliteitstesten gedaan met behulp van de EPT en koudetest. Eventueel wordt met behulp van de 

pocketsonde de pocketdiepte gemeten. Cone beam-beelden worden eventueel gemaakt met de 

Galileos® (Sirona, Duitsland).  
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2.2 Resultaten  

Een overzicht van de patiëntenselectie voor wortelresorptie wordt weergegeven in tabel 1. Informatie 

zoals patiëntnummer, soort resorptie, oorzaak van resorptie en behandeling worden in deze tabel 

weergegeven. De resorptie kan zowel extern als intern zijn. De externe resorptie wordt verder 

opgedeeld in drukresorptie, vervangingsresorptie en ontstekingsresorptie. Drukresorptie kan 

vergeleken worden met oppervlakteresorptie omdat drukresorptie ook een vorm van externe resorptie 

is waarbij de pulpa niet beschadigd wordt. En omdat na verwijdering van de drukbron vaak spontaan 

herstel optreedt. Bij deze patiënten variëren de oorzaken van resorptie. Bij een aantal patiënten is de 

wortelresorptie ontstaan ten gevolge van autotransplantatie, bij anderen ten gevolge van trauma of 

orthodontische tandverplaatsing. Een andere oorzaak die vaak voorkomt is resorptie van de snijtanden 

als gevolg van druk van geïmpacteerde hoektanden. In bijlage 1 zijn OPG’s weergegeven van zulke 

geïmpacteerde hoektanden. 

 

         Tabel 1: Overzichtstabel patiënten wortelresorptie. 

Patiënt Resorptie Oorzaak Behandeling 

20071985VT101 Extern, vervangingsresorptie TAT Endo 
02041994LM201 Extern, ontstekingsresorptie TAT Endo warme gutta 
29071975WK201 Extern, vervangingsresorptie TAT Vrijleggen implantaat 
23021983PG201 Extern, vervangingsresorptie TAT Endo (composiet) 
12051989VE201 Extern, ontstekingsresorptie TAT Endo 
09061991VC201 Extern, vervangingsresorptie TAT Endo vereist 
23071971RH201 Extern, drukresorptie TAT Endo niet mogelijk 
11091988MS201 Extern, vervangingsresorptie TAT Geen last 
08011991DK201 Extern, ontstekingsresorptie TAT Na verlies implantaten 
31031989DS201 Extern, vervangingsresorptie TAT Geen 
18011987CL201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 13 
14011963EM201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 13 
30031989VM101 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 
12121992VN101 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 12 
20061960MM201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT met endo 
10091984HR201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT met endo 
10081991DA201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 22 
10071989BN101 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 
05111957TM201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 12,13 
04091990LC201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT zonder endo 
01121990GI101 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 22 
12121954VA201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Endo 17, extractie 18 
19081994CE201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 23 zonder endo 
10011972NE101 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 37,38,47,48 
27061991RL201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Extractie 13 
18101989HJ101 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Paranasale transplantatie 
23011991BK202 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 23 met endo 
26071985DS201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 13 
07031955VS201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 23 met endo 
11121987KN201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 23 
13031957PW201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 23 met endo 
28061990VS201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TAT 43 met endo 
22061990OD201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) TPA sectional, eggressie 
21061988BC201 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Vrijleggen 13,23 
06021990EN202 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Vrijleggen 23 
18051990SB101 Extern, drukresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Vrijleggen 23,13, extractie 13 
13051990MD201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektand(en) Osteotomie 
16061986GL201 Extern, vervangingsresorptie Geïmpacteerde hoektanden TAT 23 met endo 
20091985TD101 Extern, vervangingsresorptie Trauma Extractie 21,22 
08071994VR101 Intern Trauma Endo 
25061985BA201 Intern Trauma Endo 
15081982CR201 Extern, drukresorptie Orthodontie TAT 23 met endo 
21071988NI201 Extern, vervangingsresorptie Orthodontie TAT (Thilander) 
18091989VS202 Extern, ontstekingsresorptie Orthodontie Kleven boog, implantaten 

         TAT; autotransplantatie, Endo; endodontische behandeling. 
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Er kan een toevlucht worden genomen tot verschillende behandelingen ter bestrijding van 

wortelresorptie (tabel 1). In deze patiëntenselectie worden een aantal behandelingsmogelijkheden 

gerepresenteerd. Mogelijkheden zijn endodontische therapie, autotransplantatie met of zonder 

endodontische behandeling, implantaten, extractie, vrijleggen van geïmpacteerde hoektanden en 

osteotomie.  

 

Een selectie van patiënten wordt teruggeroepen voor een klinische evaluatie ( tabel 2). Parameters als 

vitaliteit en mobiliteit worden getest. De vitaliteit wordt gemeten met de EPT en de koudetest. De LDF 

wordt in de klinische praktijk slechts zelden gebruikt aangezien de apparatuur prijzig  is en het toestel 

moeilijk hanteerbaar is. Een overzicht van vitaliteitsmetingen wordt weergegeven in tabel 2. De 

mobiliteit wordt gemeten door middel van de periotest (tabel 3). Negatieve waarden duiden hier op 

ankylose van de tand. Wanneer er aanwezigheid is van vaste apparatuur kan er geen mobiliteit en 

vitaliteit worden gemeten. 

 

   Tabel 2: Overzicht vitaliteitsmetingen. 
VITALITEIT   
 EPT waarden:  Conclusie 

13031975PW201(vervangingsresorptie) Niet uitgevoerd wegens endo   
23011991BK202 (vervangingsresorptie) Niet uitgevoerd wegens endo   
07031955VS201 (vervangingsresorptie) Niet uitgevoerd wegens endo   
28061990VS201 (vervangingsresorptie) Niet uitgevoerd wegens endo   
11121987KN201 (drukresorptie) 21:+,22:+,24:+,23:- Ankylose 23 
26071985DS201 (vervangingsresorptie) 11:+,12:+,13:-,14:-,15:+ Interne resorptie 13 
18051990SB101 (drukresorptie) Geen waarden  
06021990EN202 (drukresorptie) Geen waarden door vaste apparatuur   
21061988BC201 (drukresorptie) Geen waarden door vaste apparatuur   
22061990OD201 (drukresorptie) 11:+,12:+,13:+,14:+/ koudetest 13:- Normale waarden 
13051990MD201 (vervangingsresorptie) 11:+,12:+,13:+,14:+ Normale waarden 
25061985BA201 ( Interne resorptie) Niet uitgevoerd wegens endo   
18091989VS202 (ontstekingsresorptie) 11:snel +, 12:+,13:+,21: snel +,23:- 23 avitaal  

   +; vitale tand, -; avitale tand. 

 

Tabel 3: Overzicht Mobiliteitsmetingen. 

MOBILITEIT   
 Periotestwaarden  
13031975PW201(vervangingsresorptie) 25:+04,24:+05,22:+04,21:+04 Normale mobiliteit 
23011991BK202 (vervangingsresorptie) 21:+11,22:+10,23:+27,24:+12 Verhoogde mobiliteit 23 
07031955VS201 (vervangingsresorptie) 23:-04 Ankylose van 23 T 
28061990VS201 (vervangingsresorptie) 43:+03 Normale mobiliteit 
11121987KN201 (drukresorptie) 23: - Ankylose van 23  
26071985DS201 (vervangingsresorptie) 11:+05,12:+10,13:+05,14:+05 Verhoogde mobiliteit 12 
18051990SB101 (drukresorptie) Geen waarden Geen waarden 
06021990EN202 (drukresorptie) Geen waarden Geen waarden 
21061988BC201 (drukresorptie) Geen waarden  Geen waarden 
22061990OD201 (drukresorptie) 11:+1.1,12:+1.3,13:+0.5,14:+0.5,15:+0.5 Verhoogde mobiliteit 11 en 12 
13051990MD201 (vervangingsresorptie) 13:+0.5 Normale mobiliteit 
25061985BA201 ( Interne resorptie) 12:+05 Normale mobiliteit 
18091989VS202 (resorptie fronttanden) 13:+0.5,12:+1.4,11:+1.6,21:+1.1,23:+0.5 Verhoogde mobiliteit 12,11 en 21 

 

Aangezien vitaliteitsmetingen met de EPT en koudetest niet altijd betrouwbaar zijn, moet er vaak een 

behandelingsbeslissing worden genomen aan de hand van RX-beelden. In bijlage 2 zijn apicale RX-

beelden weergegeven waarop de verschillende resorptietypes zichtbaar zijn. 
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2.3 Discussie 

Er kunnen verschillende behandelingen aangewend worden voor het tegengaan van resorptie (tabel 1).  

Een endodontische behandeling wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van inflammatoire resorptie en 

zorgt voor een stabilisatie van de resorptie. Deze therapie wordt bij de meeste patiënten uitgevoerd 

met behulp van gutta-percha. Dit moet goed aangedrukt worden zodat bacteriën niet opnieuw het 

wortelkanaal kunnen binnendringen. Na autotransplantatie wordt endodontische behandeling 

uitgevoerd wanneer de tanden een gesloten apex hebben en er geen revascularisatie meer kan 

plaatsvinden [21].  

 

Wanneer geïmpacteerde hoektanden zorgen voor beschadiging van naburige wortels van snijtanden 

bestaan er andere behandelingsopties. Dit wordt weergegeven door Ryan et al. Onder geïmpacteerde 

tanden verstaat men tanden die er niet in slagen te erupteren. Na de derde molaren zijn het de 

permanente hoektanden van de bovenkaak die er vaak niet in slagen om te erupteren. Van alle 

geïmpacteerde hoektanden ligt er 85% palataal ten op zichte van de tandboog en 15% buccaal. 

Meestal gaat het hier ook om apicale resorptie. Cervicale resorptie komt enkel voor bij een buccaal 

geplaatste hoektand. De meest voorkomende behandelingen worden beschreven door Ryan et al. Het 

gaat hier over vrijleggen van de ingesloten elementen zodat zij toch kunnen erupteren. 

Autotransplantatie van deze elementen naar hun juiste positie is een andere optie. Wanneer de tand 

geen kans meer heeft op eruptie en autotransplantatie niet mogelijk is wordt er extractie uitgevoerd 

van de ingesloten elementen om zo de druk op te heffen op naburige tanden.  

Geïmpacteerde hoektanden worden vaak vrijgelegd. Deze behandeling heeft echter geen zin wanneer 

de tand is aangetast door vervangingsresorptie. Hierbij ontstaat er een eenheid tussen het alveolair 

bot en de wortelsubstantie waardoor de tand al zijn mobiliteit verliest. De tand kan niet uit zichzelf 

verder erupteren en autotransplantatie is dan een betere oplossing [46,47]. 

 

Tandtraumata leiden vaak tot een vorm van resorptie. Mogelijk gaat dit over luxatie- of avulsieletsels 

zoals beschreven door Andreasen et al. Behandelingen zijn hier afhankelijk van het soort trauma en 

het stadium van wortelontwikkeling. Bij luxatie resulteert het trauma vaak in een beschadiging van de 

neurovasculaire toevoer ter hoogte van het apicale foramen. Hierdoor gaat de pulpa eerder in necrose, 

hetgeen zorgt voor een vorm van ontstekingsresorptie en vaak ook voor interne resorptie. Het risico 

op pulpanecrose na luxatieletsels wordt eveneens mede bepaald door het stadium van 

tandontwikkeling en door de omvang van het trauma. De tand maakt het meeste kans op pulpaheling 

wanneer er een wortelontwikkeling is tussen 75% en 100%. Op dit moment is de wortel sterk genoeg 

om een ingreep te ondergaan en is de apex nog gedeeltelijk open zodat er revascularisatie kan 

optreden. Met uitzondering van intrusieve luxatie - en avulsieletsels treedt er bij tanden met een open 

apex bijna altijd heling op. Ofwel heelt de pulpa volledig ofwel vindt er pulpaobliteratie plaats. 

Wanneer het toch leidt tot pulpanecrose en inflammatoire resorptie is de beste behandeling een 

endodontische behandeling. Een andere optie is extractie van de aangetaste tand. [20]. 
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Verschillende onderzoeksgroepen waaronder Smale et al. beschrijven dat wortelresorptie een 

neveneffect kan zijn van orthodontische tandverplaatsing. Experimentele studies concluderen dat alle 

menselijke tanden resorptielacunes vormen aan de drukzijde van het worteloppervlak kort na het 

aanwenden van orthodontische krachten. Resorptie veroorzaakt door orthodontie komt op die manier 

overeen met resorptie veroorzaakt door geïmpacteerde hoektanden. Het gaat hier om de uitoefening 

van druk op de tanden. De meeste van de lacunes, die ontstaan door orthodontische krachten, 

herstellen zich spontaan na het verwijderen van die kracht [24]. 

 

Deze gegevens geven een beeld van de manier waarop in de praktijk wordt omgegaan met gevallen 

van wortelresorptie. In de toekomst moet gekeken worden of er verbeteringen kunnen doorgevoerd 

met betrekking tot de verschillende behandelingsopties.  
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3 Histologisch onderzoek 

Omdat het schetsen van de klinische situatie rond wortelresorptie geen beeld geeft van de cellulaire 

processen die zich afspelen in de tandweefsels dient er op ultrastructureel niveau gekeken te worden. 

Een observatie van het PDL in een niet-pathologische situatie en bij wortelresorptie dient uitgevoerd te 

worden aan de hand van lichtmicroscopie en elektronenmicroscopie. Algemene intracellulaire en 

extracellulaire veranderingen kunnen hierdoor zichtbaar gemaakt worden. Ook de ERM worden 

vergeleken in beide situaties. Dit is belangrijk aangezien wordt verondersteld dat de ERM hun functie 

aanpassen tijdens het proces van resorptie. Ontsteking speelt tevens een voorname rol in het 

resorptieproces. Naast het beschrijven van de ontstekingscellen worden zij gekwantificeerd door 

middel van immunohistochemie.  

3.1 Materialen en methoden 

In samenwerking met de dienst MKA van het ZOL wordt er een protocol opgesteld voor het verkrijgen 

van tanden en tandweefsels aangetast door wortelresorptie. Patiënten met wortelresorptie waarbij het 

element dient geëxtraheerd te worden, worden getraceerd en voor elke extractie wordt beslist of het 

tandweefsel wordt gebruikt voor transmissie elektronen microscopie (TEM) of lichtmicroscopie (LM). Na 

extractie worden de elementen nodig voor LM onmiddellijk opgevangen in 4% gebufferde 

formaldehyde, unifix® (Klinipath, Turnhout) ter fixatie. Het weefsel dat gebruikt wordt voor TEM, 

wordt na verwijdering opgevangen in glutaaraldehyde (Laborimpex, Brussel) om te fixeren. Het 

weefsel in unifix® wordt verder klaargemaakt voor histochemie en immunohistochemie. Het andere 

weefsel in glutaaraldehyde ondergaat andere preparatiestappen nodig voor TEM [48]. 

3.1.1 Lichtmicroscopie 

Na het fixatieproces met behulp van unifix (Klinipath, Turnhout) volgt de decalcificatie van de tanden. 

De decalcificatie vindt plaats in een mengsel van EDTA met HCl (VWR International, Leuven). EDTA is 

een veel toegepaste calcium-chelerende stof. HCl wordt toegevoegd om het proces te versnellen. HCl 

wordt niet toegevoegd in grote hoeveelheden aangezien hierdoor de kleuringsmogelijkheden dalen. 

Wanneer decalcificatie compleet is worden de ontkalkte tandweefsels ingebed in paraffine. Van het 

paraffineblokje dat resulteert worden paraffinecoupes gegenereerd met de microtoom (Reichert-Jung) 

gaande van  5 tot 8 µm, deze worden met behulp van een poly-L-lysine laagje vastgehecht aan een 

dekglaasje. Hierna dienen deze secties gedeparaffineerd te worden door middel van xylol gevolgd door 

een dalende alcoholreeks. Waarna er histochemische-en/of immunokleuringen op uitgevoerd kunnen 

worden. 

 

3.1.1.1 Histochemie 
De coupes worden gekleurd door een kleuringstechniek voor bindweefsel. Er wordt gewerkt met een 

trichroom van Masson kleuring. Alle trichroomkleuringen werken volgens éénzelfde principe. Ten 

eerste is er een kernkleuring met haematoxyline dat de kernen een bruinzwarte kleur geeft. Een 

tweede kleuring met drie zure kleurstoffen, die chemisch en fysisch van elkaar verschillen zijnde 

ponceau de xylidine, zure fuchsine en azophloxine. Zij geven het cytoplasma een rode kleur. Ten slotte 
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wordt er gekleurd met aniline blauw, dat het bindweefsel een blauwe kleur geeft. Telkens wordt 

gebruikt gemaakt van fosfomolybdeenzuur als beitsmiddel. Na de laatste kleuring met aniline blauw 

wordt er gespoeld in 1% azijnzuur om de overmaat aan blauwe kleurstof te verwijderen. Hierna 

worden de coupes gedurende enkele seconden in alcohol 75% geplaatst om het uitspoelen van de 

kleurstof te voorkomen. De coupes worden vervolgens in een stijgende alcoholreeks geplaatst en 

vervolgens in enkele xylolbaden. De stijgende alcoholreeks wordt gebruikt om de coupes te 

dehydrateren. Uiteindelijk worden de coupes gemonteerd met DPX (VWR International, Leuven). 

 
3.1.1.2 Immunohistochemie 
Omdat er nog onduidelijkheid heerst over de rol van ontsteking bij wortelresorptie wordt er gekeken 

naar de samenstelling van het ontstekingsweefsel in de acute of de chronische fase. Er wordt verwacht 

dat chronische infectie overheerst omdat de tandelementen geruime tijd worden belast met resorptie. 

De belangrijkste cellen tijdens chronische ontsteking zijn T- en B-lymfocyten en macrofagen. Deze 

worden aangetoond met behulp van antilichamen voor merkers van ontstekingscellen (tabel 4). 

Vooraleer immunohistochemie kan plaatsvinden worden de coupes gedeparaffineerd. In dit proces 

wordt de coupe achtereenvolgens geplaatst in verschillende baden van xylol en alcohol met stijgende 

graad. Om de toegankelijkheid van de antigenen in de weefsels voor de antilichamen te optimaliseren 

wordt ‘antigen retrieval’ uitgevoerd. Hiervoor worden de coupes in een 10mM citraatbuffer gebracht 

(pH 6) (Dako, Heverlee) en 3 keer 5 minuten in de magnetron geplaatst met intervallen van 2 minuten. 

Vervolgens vindt er een blocking plaats van de endogene peroxidase activiteit door toevoeging van 

0,5% H2O2 in methanol (VWR International, Leuven). Hierna wordt normal goat serum 3% (Dako, 

Heverlee) toegevoegd ter blokkering van de niet-specifieke bindingsplaatsen. De coupes worden hierop 

volgend 1 uur geïncubeerd met primaire antilichamen tegen CD3, CD4, CD20 of CD68 (tabel 5). De 

volgende stap is een incubatie van 30 minuten met een peroxidase- gelabeled polymeer gekoppeld aan 

geit-anti-muis secundair antilichaam (Dako, Heverlee). Tussen iedere stap worden de coupes 

gewassen met PBS (0.01M, pH 7.2). De immunoreactiviteit wordt nu gevisualiseerd door blootstelling 

aan het peroxidase substraat DAB (Dako, Heverlee) gedurende 1 tot 10 minuten. Van zodra de bruine 

korreling zichtbaar is, wordt dit substraat verwijderd. De coupes worden hierna tegengekleurd met 

Mayers hematoxyline gedurende 8 minuten waarna gespoeld onder kraantjeswater. Ten slotte worden 

de coupes gedehydrateerd met stijgende alcoholconcentraties gevolgd door xylol en door middel van 

DPX (VWR international, Leuven) voorzien van een dekglaasje.  
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Tabel 4: Overzicht merkers ontstekingscellen. 

ITAM: immunoreceptor tyrosine-gebaseerd activatie motief, CD: cluster of differentiation, MHC: major 
histocompatibility complex. 
 

 

   
  Tabel 5: Overzicht van de antilichamen gebruikt voor immunohistochemie. 

Antigen Antilichaam Reactiviteit Antigenspecificiteit Verdunning 

CD3 Muis monoclonal 
anti- CD3 (Dako) 

Mens T-lymfocyten 1:50 

CD4 Muis monoclonal 
anti- CD4 
(ABCAM,Cambridge) 

Mens T-helper cellen, 
regulatoire T cellen, 
macrofagen 

1 :25 

CD20 Muis monoclonal 
anti- CD20 
(Biogenex, San 
Ramon) 

Mens B-lymfocyten RTU 

CD68 Muis monoclonal 
anti- CD68 (ABCAM, 
Cambridge) 

Mens Macrofagen RTU 

   RTU: ready to use. 

3.1.2 Transmissie elektronen microscopie 

Voor preparatie voor TEM worden de tandweefsels gefixeerd met 2% glutaaraldehyde in een oplossing 

van 0.05M cacodylaatbuffer (pH 7,3) (Aurion, Wageningen)  gedurende 1 uur bij 4°C. Postfixatie volgt 

hierna met 1% osmiumtetroxide (OsO4) (Aurion, Wageningen) in een oplossing van 0,05M 

cacodylaatbuffer (pH 7,3) (Aurion, Wageningen) gedurende 1 uur bij 4°C. Vervolgens worden de 

tandweefsels gedurende 20 minuten gekleurd met 2% uranyl acetaat in 10% aceton, gedehydrateerd 

Merker Voorkomen Eigenschappen Functie 

CD3 T-lymfocyten - 4 verschillende transmembranaire 

eiwitketens:  γ, δ, ε en ζ 

- nodig voor 

signaaltransductie na T-cel 

activatie door ITAMS 

CD4 T-helper cellen, 

regulatoire T 

cellen, macrofagen 

- enkele keten transmembranair 

glycoproteïne van de 

immunoglobuline superfamilie 

- binding aan MHC klasse II 

moleculen 

- vergemakkelijken 

signaaltransductie, door 

tyrosine kinase 

CD20 B-lymfocyten - calciumkanaal proteïne in 

cytoplasma van B-cellen 

- betrokken in B-cel 

activatie 

CD68 Macrofagen, 

Langerhans cellen 

- sterk geglycosyleerd 

transmembranair eiwit 

- speelt een rol in 

fagocytische activiteit 

- binden aan lectines of 

selectines voor homing 
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in een reeks stijgende alcoholconcentraties en daarna ingebed in expoxy resine (Araldite) (Aurion, 

Wageningen). Door middel van de Ultracut E ultramicrotoom (Reichert-Jung) worden er dan ultradunne 

secties gaande van 0,04-0,06µm verkregen. Deze secties worden hierna overgebracht op koperen 

grids (Aurion, Wageningen) die gecoat zijn met 0,7% formvar. Vervolgens worden de coupes 

gecontrasteerd met urnanyl acetaat en loodcitraat. Analyse gebeurt met de TEM( Philips EM 208 S ). 

3.1.3 Scanning elektronen microscopie 

Bij SEM (Philips XL 30) wordt het beeld tot stand gebracht doordat de elektronen die het monster 

volgens een scanning beweging bombarderen aan het oppervlakte secundaire elektronen vrijmaken. 

Bij SEM (Philips XL 30 ) wordt een beeld van de oppervlakte van het object gemaakt in tegenstelling 

tot de TEM. Volgens hetzelfde principe als de TEM worden de stalen gefixeerd met 2% glutaraldehyde 

in 0.05M cacodylaatbuffer (pH 7,3) overnacht op 4°C. Hierna volgt dehydratatie in gegradeerde 

concentraties van aceton. Vervolgens ondergaan de stalen een ‘Critical Point Drying’ en worden ze 

gecoat met een goud-palladium laag en bekeken met de Philips XL 30 SEM. 

3.1.4 Overzicht stalen lichtmicroscopie  en transmissie elektronen microscopie 

De verschillende stalen zijn weergegeven in tabel 27. Via de MKA dienst van het ZOL zijn er 9 tanden 

aangetast door wortelresorptie verkregen (aangeduid door *). Hierbij zijn er 7 gefixeerd voor 

lichtmicroscopie en 2 voor elektronenmicroscopie. De 7 stalen gebruikt voor LM vertonen verschillen in 

pathologie, 43% heeft te maken met ontstekingsresorptie, 14% met vervangingsresorptie, eveneens 

14% met oppervlakte resorptie en voor 29% is de pathologie onbekend. De leeftijd van de patiënten 

ligt tussen 18 en 37 jaar. Het specimen gebruikt voor TEM heeft de pathologie van 

oppervlakteresorptie in combinatie met ankylose. Een ander pathologisch specimen dat wordt 

aangewend is eerder verkregen materiaal van een tand aangetast door resorptie waarbij ook een 

granuloom aanwezig  is. Gezond weefsel wordt gebruikt van stalen die al beschikbaar zijn in het 

histologielabo. Het gaat hier om tanden geëxtraheerd omwille van orthodontische redenen. Na de 

algemene observatie van het PDL wordt er gekeken naar de aanwezigheid van ERM. Later wanneer 

dieper wordt ingegaan op de functie van de ERM worden er ook stalen bekeken van tanden 

getransplanteerd onder de mucosa van de sinus maxillaris (aangeduid door + in tabel 27).  
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 Tabel 6: Overzicht van stalen gebruikt voor LM en EM. 
Staalnummer Tand 

nummer 

Pathologie Leeftijd 

Patiënt  

1. Lichtmicroscopie    

620* 36 Ontstekingsresorptie 21  

621* 13 Vervangingsresorptie 18 

622* 11 Oppervlakteresorptie 42 

623* 21 Oppervlakteresorptie 22 

626* 46/47 Ontstekingsresorptie 37 

627* 35 Vervangingsresorptie  Ongekend 

628* 11 Ontstekingsresorptie 21 

608-1 27 Resorptie met granuloma 38 

48-19-35 15 Niet-Pathologisch 22 

49-3 24 Niet-Pathologisch Ongekend 

242-3 Ongekend Niet-Pathologisch  Ongekend 

431+ 14/24 Transplantatie sinus maxillaris 21 

2. Elektronenmicroscopie    

127-1* 21 Ankylose + oppervlakteresorptie 22 

127-3* 21 Ankylose + oppervlakteresorptie 22 

127-5* 21 Ankylose + oppervlakteresorptie 22 

8-6 25 Niet-Pathologisch 19 

 * Tanden aangetast door wortelresorptie verkregen via de MKA dienst van het ZOL. 
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3.2 Resultaten 

Het PDL is een sleutelfiguur in de pathologie rond wortelresorptie. Voornamelijk bij externe resorptie is 

dit de plaats waar de grootste cellulaire veranderingen plaatsvinden.  

3.2.1 Normale structuur PDL (LM) 

Gezond PDL wordt lichtmicroscopisch bestudeerd aan de hand van reeds beschikbare coupes in het 

labo. 

    

 

 

 

 

  

 

 

In figuur 2A wordt een algemeen beeld geschetst van de hele tand. Hierop is het PDL zichtbaar 

begrensd door alveolair bot. Figuur 2B schetst de overgangen tussen dentine en cementum enerzijds 

maar eveneens tussen het PDL met aan de ene zijde het alveolaire botweefsel en aan de andere zijde 

het cementum. In figuur 2C is het collageenweefsel waaruit het PDL bestaat duidelijk zichtbaar. De 

collageenbundels, vezels van Sharpey genoemd, lopen voornamelijk in horizontale richting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: LM-foto’s niet-pathologisch PDL: Lichtmicroscopische beelden van 242-3 behandeld met een trichroom van Masson kleuring. 
A) 1x vergroting op een schaal van 2000µm, B) 10x vergroting op een schaal van 200µm, C) 40 x vergroting op een schaal van 50 µm. 

A B C 

Figuur 3: LM-foto’s niet- pathologische PDL structuren: Lichtmicroscopische beelden van 
242-3 behandeld met trichroom van Masson kleuring. A) 100 x vergroting op een schaal van 20 
µm, B) 40 x vergroting op een schaal van 50 µm, C) 40 x vergroting op een schaal van 50 µm, 
D) 10 x vergroting op een schaal van 200 µm, E) 100 x vergroting op een schaal van 20µm. 

A B C

D E
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In figuur 3A worden de belangrijkste componenten van het PDL afgebeeld namelijk het bindweefsel dat 

hoofdzakelijk bestaat uit collageen (type I), en fibroblasten. Cementikels zijn ophopingen van 

cementum en komen ook voor in het gezonde ligament (figuur 3B). Zoals al beschreven komen er ook 

ERM voor in het volwassen PDL. De hoogste concentratie van ERM wordt gevonden naast de grens met 

het cementum (figuur 3C). De bloedvoorziening in het PDL is sterk uitgebreid (figuur 3D). Het alveolair 

bot naast en rond het PDL gelegen bevat osteocyten (figuur 3E).  

3.2.2 Structuur PDL bij wortelresorptie (LM) 

Om gevolgen van wortelresorptie na te gaan worden lichtmicroscopische beelden gemaakt van de 

stalen met wortelresorptie en het staal met het granuloom ( Tabel 6).  

 
3.2.2.1 Granuloom 
Het granuloom is samengesteld uit talrijke ontstekingscellen (figuur 4A en B). Figuren 4C en D 

visualiseren het PDL dat niet geïnfiltreerd is door het granuloom. Ook hier worden echter enkele 

ontstekingscellen teruggevonden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Wortelresorptie 
PDL aangetast door wortelresorptie heeft een eerder ongestructureerd uitzicht. De overgangen tussen 

ligament en botweefsel vertonen onregelmatigheden (figuur 5A). Verder wordt waargenomen dat de 

collageenvezels niet meer in bundels georganiseerd zijn en dat het aantal fibroblasten gereduceerd is 

(figuur 5B). Omdat de tanden onmiddellijk na extractie in fixatievloeistof gezet zijn, is er een grote 

hoeveelheid bloedcellen mee gefixeerd (figuur 5C). Figuur 5E toont ontstekingscellen.  

Figuur 4: LM-foto’s van tand met granuloma: Lichtmicroscopische beelden van staal 
608 behandeld met trichroom van Masson kleuring. A) 40 x vergroting op een schaal van 
50 µm, B) 100 x vergroting op een schaal van 20µm, C) 40 x vergroting op een schaal 
van 50 µm, D) 100 x vergroting op een schaal van 20µm. 

A B

C D
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3.2.3 Normale structuur PDL (EM) 

De normale structuur van het PDL wordt ook elektronenmicroscopisch bestudeerd. 

Gemyeliniseerde zenuwvezels worden samen met niet-gemyeliniseerde zenuwvezels waargenomen 

(figuur 6 A en B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: LM-foto’s van PDL aangetast door resorptie: Lichtmicroscopische beelden 
van resorptieweefsel behandeld met trichroom van Masson kleuring. A) 621 op 40 x 
vergroting op een schaal van 50µm, B) 621 op 40 x vergroting op een schaal van 50µm, C) 
626 op 40 x vergroting op een schaal van 50µm, D) 621 op 100 x vergroting op een schaal 
van 20µm, E) 621 op 100 x vergroting op een schaal van 20µm. 

A B C

D E 

Figuur 6: EM-foto’s gezond PDL: A) 8-6 op een vergroting van 5600, B) 8-6 op een vergroting van 22000. 

A B 
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De fibroblast vertoont een geëlongeerde kern en wordt extracellulair omgeven door extracellulaire 

bindweefselmatrix (figuur 7A). Bij een sterkere vergroting wordt waargenomen hoe de collageenvezels 

gebundeld zijn, er zijn hier bundels in verticale en horizontale richting zichtbaar. Het ruw ER is licht 

gedilateerd (figuur 7C). Intracellulair worden mitochondria waargenomen met intacte cristae (figuur 

7D). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: EM-foto’s gezond PDL: 8-6 op een vergroting van 2800. 

Figuur 7: EM-foto’s gezond PDL: A) 8-6 op een vergroting van 5600,B) 8-6 op een 
vergroting van 8900, C) 8-6 op een vergroting van 8900, D) 8-6 op een vergroting van 
7100. 

A B 

C D 
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Langs de grens met het cementum zijn ERM gelegen (figuur 8). 

3.2.4 Structuur PDL bij oppervlakteresorptie (EM) 

In de volgende figuren handelt het steeds over weefsel aangetast door oppervlakteresorptie. 

 

3.2.4.1 Algemene structuren  

De intracellulaire structuren in fibroblasten zijn veranderd in vergelijking met deze in normaal PDL. Het 

ER is sterk gedilateerd (figuur 9A). Verder wordt waargenomen dat de mitochrondria beschadigde 

cristae hebben en dat er een verstoorde intracellulaire organisatie is (figuur 9 B en C). Naast deze 

veranderingen vindt er ook necrose plaats van fibroblasten (figuur 9E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mineralisatiefront is nog steeds functioneel (figuur 10B). De overgang tussen ligament en 

cementum is duidelijk zichtbaar. En er is een cementocyt gelegen in het cementum (figuur 10A).  

De bezenuwing van het PDL is ook nog steeds intact. Er worden zowel niet-gemyeliniseerde 

zenuwvezels en gemyeliniseerde zenuwvezels waargenomen (figuur 10C en D). 

 

Figuur 9: EM-foto’s van PDL met resorptie: A) 127-5 op 18000 x vergroting, B) 127-5 
op 22000 x vergroting, C) 127-1 op 22000 x vergroting, D) 127-5 op 8900 x vergroting. 

A B 

C D
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3.2.4.2. Geïnfiltreerde celtypes 
In het ligament aangetast door resorptie worden verschillende ontstekingscellen teruggevonden die in 

de niet-pathologische situatie niet in deze getale voorkomen. 

 

 

 

Figuur 10: EM-foto’s van PDL met resorptie: A) 127-5 op 8900 x vergroting, B) 
127-5 op 5600 x vergroting, C) 127-5 op 11000 x vergroting, D) 127-5 op 5600 x 
vergroting. 

A B 

C D 

Figuur 11: EM-foto’s van PDL met resorptie: A) 127-1 op 11000 x vergroting, B) 127-3 op 8900 x vergroting, C) 127-3 op 14000 
x vergroting, D) 127-3 op 7100 x vergroting, E) 127-5 op 11000 x vergroting, F) 127-3 op 11000 x vergroting. 

A C B 

D E F 
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In figuur 11 wordt een overzicht gegeven van de verschillende cellen gevonden in het ligament. In 

figuur 11A wordt een neutrofiel weergegeven gekenmerkt door een gesegmenteerde kern. Figuur 11B 

geeft een mestcel weer. Zowel de neutrofiel als de mestcel zijn belangrijke cellen van het aangeboren 

immuunsysteem. Verder worden er ook nog lymfocyten en plasmacellen opgemerkt, respectievelijk in 

figuur 11C en D, cellen van het verworven immuunsysteem. Ten slotte worden er eosinofielen en 

macrofagen teruggevonden weergegeven in figuren 11 E en F. Zowat alle cellen belangrijk bij acute en 

chronische ontsteking zijn vertegenwoordigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder worden in dit specimen bacteriën teruggevonden afgebeeld op figuur 12A en B. Deze bacteriën 

kunnen de aanleiding zijn voor de infiltratie van alle ontstekingscellen. 

3.2.5 Immunokleuringen 

Immunokleuringen vinden plaats voor merkers van ontstekingscellen, namelijk CD3, CD4, CD68 en 

CD20. 

 
3.2.5.1 Granuloom 
Op de coupes met het granuloom worden alle immunokleuringen uitgevoerd mede omdat geweten is 

dat hier in elk geval ontstekingscellen in voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op figuren 13A en B wordt de blanco afgebeeld op 2 verschillende vergrotingen. De immunokleuringen 

voor T-lymfocyten worden uitgevoerd met antilichamen tegen CD3 en CD4 (figuur 14). CD3 geeft een 

sterke positiviteit in vergelijking met de blanco (figuur 14 A en B). De bruine kleuring zit intracellulair. 

Figuur 12: EM-foto’s PDL met resorptie: A) 127-5 op 18000 x vergroting, B) 127-5 
op 36000 x vergroting. 

A B 

Figuur 13: LM-foto’s van immunokleuringen: Immunokleuringen uitgevoerd zoals 
beschreven in materialen en methoden : A) 608-1 op 40 x vergroting op een schaal van 
50µm, B) 608-1 op 10 x vergroting op een schaal van 200µm. 

B A 
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In figuur 14 C en D wordt het resultaat van de CD4 immunokleuring afgebeeld. Hier is eveneens 

positiviteit merkbaar, wel in mindere mate dan bij CD3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het opsporen van macrofagen en monocyten wordt een immunokleuring uitgevoerd met CD68 

(figuur 15). Hier is een duidelijke positiviteit waarneembaar (blanco in figuur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 16 worden de immunokleuringen voor B-lymfocyten met behulp van CD20 weergegeven. Het 

weefsel vertoont positiviteit voor B-lymfocyten (figuur 16B). De blanco is weergegeven in figuur 16A. 

 

Figuur 14: LM-foto’s van immunokleuringen: Immunokleuringen uitgevoerd  op 608-1 
zoals beschreven in materialen en methoden. A) 40 x vergroting op een schaal van 50µm, 
B) 100 x vergroting op een schaal van 20µm, C) 40 x vergroting op een schaal van 50µm, 
D) 100 x vergroting op een schaal van 20µm. 

A B 

C D

Figuur 15: LM-foto’s van immunokleuringen: Immunokleuringen uitgevoerd zoals 
beschreven in materialen en methoden. A) 40 x vergroting op een schaal van 50µm, B) 
100 x vergroting op een schaal van 20 µm. 

A B 
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3.2.5.2 Wortelresorptie 

Om na te gaan of er ook in tanden waar wortelresorptie plaatsvindt, in afwezigheid van granuloom, 

ontstekingscellen voorkomen worden op deze coupes eveneens immunokleuringen uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 17A wordt de blanco weergegeven zonder toevoeging van primair antilichaam, in figuur 17B 

wordt anti-CD3 toegevoegd als primair antilichaam en is er duidelijke immunoreactiviteit. 

 

Figuur 16: LM-foto’s van immunokleuringen: Immunokleuringen uitgevoerd op 608-
1 zoals beschreven in materialen en methoden. A) 100 x vergroting op een schaal van 
20µm, B) 100 x vergroting op een schaal van 20µm. 

A B 

Figuur 17: LM-foto’s immunokleuringen: Immunokleuringen worden uitgevoerd 627 
zoals beschreven in materialen en methoden. A) 40 x vergroting op een schaal van 
50µm, B) 100 x vergroting op een schaal van 20µm. 

A B 
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3.2.6 Wortelresorptie afgebeeld door SEM beelden 

Naast de TEM wordt er ook gebruikt gemaakt van de scanning elektronen microscoop (SEM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 18 worden de algemene beelden weergegeven van een tand aangetast door resorptie. In 

figuur 18 B en C is de gutta-percha punt duidelijk zichtbaar. Op sterkere vergrotingen zijn de dentine 

tubuli samen met de resorptielacunes zichtbaar (figuur 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: SEM-foto’s van resorptietanden. 

A B C 

Figuur 19: SEM-foto’s resorptielacunes  en dentinetubuli. 

A B 

C D 
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3.2.7 Epitheliale resten van Malassez in het PDL 

Er worden lichtmicroscopische en elektronen microscopische beelden gemaakt van de ERM. 

 

3.2.7.1 ERM in gezond PDL (LM) 

In coupes van gezond weefsel ( tabel 6) wordt gezocht naar de aanwezigheid van ERM. Dit zowel in 

coupes gekleurd met een thionine methyleenblauw kleuring als in coupes behandeld met een trichroom 

van Masson kleuring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 20 worden de ERM herkend door de donkere kernen en een kleine, slecht herkenbare rand 

van cytoplasma. Ze hebben dus een hoge kern: cytoplasma ratio.  

 

Figuur 20: LM-foto’s van ERM: Lichtmicroscopische beelden van thionine 
methyleenblauw kleuring (A, B) en van Masson kleuring (C, D). A) 48-19 op 100 x 
vergroting op een schaal van 20µm. B) 48-19 op 100x vergroting op een schaal van 20µm, 
B) 49-3 op 100x vergroting op een schaal van 20µm, D)49-3 op 100 x vergroting op een 
schaal van 20µm. 

A B 

C D 
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3.2.7.2 ERM in gezond PDL (EM) 
Na lichtmicroscopische analyse worden met de TEM ERM ultrastructureel geobserveerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 21 A, B en C worden ERM afgebeeld. Deze worden gekenmerkt door de basale lamina en 

aanwezigheid van desmosomen en tonofilamenten. De kernen vertonen talrijke invaginaties. 

Uit deze figuren wordt geen specifieke informatie gehaald over de rol van deze structuren in het 

resorptieproces. In de specimens met resorptie worden geen ERM teruggevonden. 

 

3.2.7.3 Functie ERM 

In figuur 22 A wordt een cementikel afgebeeld. De grens tussen dentine, cementum met cementikel en 

PDL is duidelijk zichtbaar. Naast het cementikel worden ERM teruggevonden aan beide zijden van het 

cementikel (figuur 22 B en C). Het cementikel wordt  dus duidelijk begrensd en afgelijnd door deze 

ERM. 

 

Figuur 22: LM-foto’s ERM: A) 242-3 op 10 x vergroting op een schaal van 200µm, B) 242-3 op 100 x vergroting op een schaal van 
20µm; C) 242-3 op 100 x vergroting op een schaal van 20µm.  

A B C 

Figuur 21: EM-foto’s van ERM. Elektronenmicroscopische beelden van ERM in gezond 
PDL. A) 2800 x vergroting B) 4400 x vergroting, C) 5600 x vergroting. D)2200 x 
vergroting. 

A B 

C D 
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Op figuur 23 wordt waargenomen dat de ERM bezenuwd zijn. De Ruffini-achtige zenuwuiteinden zijn 

hierop zichtbaar. Een mineralisatiegebied is aanwezig tussen ERM en het cementum. Het weefsel is 

afkomstig van tanden aangetast door vervangingsresorptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.4 Intracorporiële tooth banking naar sinus maxillaris: ERM en preventie ankylose 

Tooth banking werd in deze casus uitgevoerd omwille van een pro-alveolie van de maxilla en een 

crowding in de bovenkaak. Deze ingreep werd uitgevoerd op de MKA dienst van het ZOL. De 

elementen 14 en 24 werden getransplanteerd onder de mucosa van de sinus maxillaris. Bij de follow-

up na een jaar blijkt dat beide tanden resorptie vertonen. Bij element 24 gaat het om een 

inflammatoire resorptie. Bij element 14 gaat om een vervangingsresorptie. De lichtmicroscopische 

beelden van deze tandelementen worden weergegeven in volgende figuren. 

Figuur 24: LM-beelden tand met sinustransplantatie: Element 14 met vervangingsresorptie (pijlen) op een 1 x 
vergroting. 

Figuur 23: EM-beelden van ERM: A) ERM begrensd door 
mineralisatieweefsel B) ERM met Ruffini-achtige zenuwuiteinden. 

B A
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Op figuur 24 wordt het tandelement 14 geobserveerd dat vervangingsresorptie heeft ondergaan.  

In figuur 25 A wordt de tand weergegeven met PDL. De collageenvezels lopen hier horizontaal en er 

wordt geen resorptie opgemerkt. Op figuur 25 B worden ERM teruggevonden. In deze zone wordt er 

geen resorptie opgemerkt. De grens tussen dentine en botweefsel wordt duidelijk op figuren 25 C en D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna wordt er gekeken naar de tand getransplanteerd naar de rechter sinus, het gaat hier om 

element 24. Na transplantatie wordt er ontstekingsresorptie opgemerkt. Een lichtmicroscopisch beeld 

van deze tand, met ontstekingsresorptie wordt afgebeeld op figuur 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25: LM-foto’s van sinus transplantatie: lichtmicroscopische beelden van  
element 14 behandeld met een trichroom van Masson kleuring. A) 4 x vergroting op een 
schaal van 500µm, B) 40 x vergroting op een schaal van 50µm, C) 100 x vergroting op een 
schaal van 20µm. 

A B 

C D 

Figuur 26: LM-foto’s van sinustransplantatie: Element 24 met 
ontstekingsresorptie en sinusmucosa (pijl) op een 1 x vergroting.  
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De OPG’s van deze patiënt worden weergegeven in figuur 27 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 27: Rx van patiënt met sinustransplantatie: A) Rx voor ingreep, B) Rx na ingreep. 

A B 
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3.3 Discussie 

In dit onderzoek worden de aspecten van wortelresorptie uitgespit via een morfologische invalshoek. 

Tijdens het histologische onderzoek zijn twee problemen opgetreden. Na extractie bleven er 

bloedresten aanwezig op de tanden. Dit zorgde voor een inferieure fixatie. Hiernaast waren er ook 

enkele decalcificatieproblemen.  

De algemene relaties tussen het gezonde PDL en zijn omliggende structuren komen overeen met de 

beschrijving in Stevens en Lowe. Het PDL is gelegen tussen cementum en alveolair botweefsel. Het is 

een sterk vasculair en cellulair bindweefsel (figuur 2C). Door Nanci et al. wordt beschreven dat de 

predominante collagenen van het PDL de types I,III en XII zijn. Hij stelt dat de collageenvezels 

georganiseerd zijn in afzonderlijke vezelbundels. Deze bundels zijn georganiseerd in groepen. De 

bundels die tussen de tand en het bot lopen worden de principiële bundels genoemd (figuur 2C). Lekic 

beschrijft een heterogene verzameling cellen die voorkomen in het PDL. Deze celtypen zorgen voor de 

constante remodellering van het ligament. Deze heterogene verzameling cellen omvat osteoblasten en 

osteoclasten aan de botzijde, cementoblasten aan de tandzijde en verder nog ongedifferentieerde 

mesenchymale cellen, neurale elementen en endotheliale cellen, samen met fibroblasten (figuur 3A) en 

ERM (figuur 3C en figuur 8) in het centrale gedeelte [43].  

Door Nanci et al. wordt beschreven dat zenuwvezels lopen van de apicale regio naar de cervicale regio. 

Deze zenuwvezels komen samen met de zenuwvezels die lateraal het ligament binnenkomen. Er wordt 

ook gesteld dat de zenuwvezels regionaal verschillen. In het PDL worden zowel niet-gemyeliniseerde 

als gemyeliniseerde zenuwvezels waargenomen (figuur 6). 

De fibroblast vertoont in de meeste gevallen een geëlongeerde kern en zijn cytoplasma bevat 

verschillende organellen. Verder wordt ook duidelijk dat het ruw ER  goed ontwikkeld is en dat de 

mitochondria duidelijke cristae hebben (figuur 7). De dilatatie van het ER kan erop duiden dat het PDL 

remodellering uitvoert. Hierdoor zijn de organellen betrokken bij eiwitsynthese en secretie zeer goed 

ontwikkeld [18,49]. 

 

PDL aangetast door een granuloom in combinatie met distale resorptie vertoont een verschillende 

organisatie. Een granulomateuze inflammatie is een bepaald patroon van chronische inflammatie. Deze 

inflammatie wordt gekenmerkt door een infiltratie van macrofagen met een epithelioid karakter. 

Macrofagen worden waargenomen door hun acidofiel cytoplasma met duidelijke celgrenzen (figuur 4 B). 

Bij vervangingsresorptie vertoont het ligament een aberante morfologie. Er is een duidelijke reductie in 

het aantal fibroblasten merkbaar (figuur 5B). Faltin et al. beschrijft dat er na uitvoering van druk op 

PDL verschillende fibroblasten degenereren. Deze vaststelling kan hier worden doorgetrokken. Dit kan 

verklaren waarom hier een daling in het aantal fibroblasten wordt waargenomen. Het zijn mede deze 

fibroblasten die zorgen voor de productie van collageen. Ze spelen een belangrijke rol bij de 

remodellering van het ligament. Zoals beschreven door Fuss et al. vindt vervangingsresorptie plaats 

wanneer botcellen, zoals osteoblasten, gaan hechten aan het resorptiegebied vooraleer 

cementoblasten dit kunnen doen. Het resulterend botweefsel wordt gekenmerkt door talrijke 

osteocyten (figuur 5A) [5,23]. 
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Het PDL beschadigd door oppervlakteresorptie en ankylose vertoont een verschillende 

bindweefselorganisatie (figuur 9). De metabole activiteit van fibroblasten verandert. Zij vertonen een 

nog veel sterker gedilateerd ER. Dit kan verklaard worden doordat de fibroblasten mogelijk helpen bij 

herstel na resorptie of bij behoud van het PDL. De mitochondria vertonen een gering aantal cristae. De 

fibroblasten tonen een verhoogde syntheseactiviteit en het is ook mogelijk dat een groot aantal 

fibroblasten necroseert. Een andere mogelijkheid is dat de schade ontstaan is door de infiltratie van 

ontstekingscellen. Hierdoor kan bijkomende necrose plaatsvinden (figuur 9D). Het mineralisatiefront 

functioneert normaal en dit waarschijnlijk als herstelreactie. Nieuw gemineraliseerd weefsel wordt 

afgezet door cementoblasten (figuur 10B). Door Götz et al. is aangetoond dat de expressie van 

insuline-achtige groeifactoren tijdens het resorptieproces toeneemt in cementoblasten en in de 

resorptielacunes. Deze groeifactoren beïnvloeden waarschijnlijk de activiteit van de cementoblasten 

tijdens het herstelproces. Het is echter nog niet aangetoond vanaf welk moment tijdens het herstel de 

expressie van insuline-groeifactoren toeneemt. De expressiepatronen van de insulinefactoren in de 

verschillende herstelfasen moet nog bestudeerd worden. Het is ook mogelijk te gaan zoeken naar 

andere groeifactoren die kunnen zorgen voor het verhogen van de cementoblastactiviteit [22]. Het is 

aangewezen om in een verdere studie aandacht te besteden aan de Insuline-like groeifactoren. 

Oppervlakteresorptie zorgt niet voor een beschadiging van de bezenuwing van het PDL. Zowel 

gemyeliniseerde- als niet-gemyeliniseerde zenuwvezels zijn terug te vinden (figuur 10). Via 

immunohistochemie kan een kwantificatie worden uitgevoerd voor deze zenuwvezels bij resorptie.  

Duidelijk is dat bij resorptie een ontstekingsreactie ontstaat als antwoord op schade aan het ligament 

en dentine. Ontstekingscellen worden in veel grotere aantallen teruggevonden dan in gezond PDL 

(figuur 8). Het handelt niet enkel over cellen van het aangeboren immuunsysteem maar ook over 

cellen van het verworven immuunsysteem. Vaak zijn bacteriën de reden waarom de resorptie 

persisteert (figuur 9). Zowel neutrofielen als macrofagen zijn de eerste defensielinie voor het 

bestrijden van bacteriën. Mogelijk is dat deze verdediging niet voldoet en dat er nog andere cellen 

vereist zijn. Er ontstaat een chronische ontsteking waarbij ook T-lymfocyten en plasmacellen aanwezig 

zijn. Kwantificatie van deze ontstekingscellen in resorptiespecimens wordt bereikt door 

immunokleuringen. In het PDL aangetast door het granuloom worden veel CD68+ - macrofagen 

teruggevonden (figuur 15). Dit stemt overeen met het gegeven dat een granuloom bestaat uit clusters 

van macrofagen. In dit weefsel worden eveneens B- en T- lymfocyten en plasmacellen teruggevonden 

(figuur 14 en 16). Hier is sprake van chronische ontsteking. In het ligament beschadigd door 

vervangingsresorptie wordt er een positiviteit voor T-lymfocyten teruggevonden (figuur 17). Mogelijk is 

hier eveneens chronische ontsteking aanwezig. Dit kan verder uitgediept worden door bij de 

verschillende soorten resorptie de ontstekingscellen te kwantificeren. Het gaat hier dan niet alleen om 

T-lymfocyten maar eveneens over neutrofielen, eosinofielen, macrofagen en B-lymfocyten.  

Er zijn nog andere immunokleuringen die kunnen worden uitgevoerd om het resorptieproces beter te 

definiëren. Door Sinha et al. wordt aangetoond dat exogene prostaglandines wortelresorptie doen 

stijgen. Het is al duidelijk dat deze prostaglandines zorgen voor een facilitatie van orthodontische 

tandbeweging. De synthese van prostaglandines stijgt door schade aan het parodontaal ligament, 
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schade ten gevolge van orthodontische krachten. Zij zorgen dan voor een activatie van de 

osteoclastactiviteit. Het is dus mogelijk dat wanneer het PDL beschadigd wordt door andere factoren 

dan orthodontische krachten, deze prostaglandines geproduceerd worden en mee gaan helpen bij de 

ontwikkeling van resorptie. Deze optie kan worden bestudeerd door in PDL aangetast door resorptie de 

expressie van prostaglandines te kwantificeren [50].  

Een andere piste is de mogelijke rol die het humorale immuunsysteem speelt in het proces van 

wortelresorptie. Er wordt beweerd door Wheeler et al. dat dentine-specifieke antilichamen een rol 

spelen in het wortelresorptie proces. Zij tonen aan dat een verhoging van dentine-specifieke 

antilichamen een bescherming biedt tegen wortelresorptie. Dat het immuunsysteem een functie 

bekleedt in het proces van wortelresorptie is eerder al voorgesteld door Hildago et al. Door hun wordt 

beschreven dat de immunoglobulinewaarden in het bloed verschillen bij personen met 

vervangingsresorptie in vergelijking met gezonde controles. Dit duidt er op dat het dentine 

immunogenetisch is. Verdere studies moeten gericht worden op het dentine om te kijken welk peptide 

zorgt voor de bescherming zodat het mechanisme ontrafelt kan worden. In deze studie worden er ook 

plasmacellen teruggevonden in de resorptieweefsels. In de toekomst kan gekeken worden welke 

immunoglobulines zij tot expressie brengen. Zo kan worden nagegaan waartegen zij zich richten 

[51,52]. 

 

Één van de doelstellingen was eveneens om de ERM beter te definiëren zowel structureel en 

functioneel. De ERM kunnen geïdentificeerd worden als clusters van epitheliale cellen binnen het 

gezonde PDL dicht bij het cementumoppervlak. Lichtmicroscopisch wordt opgemerkt dat elke cel een 

donkere kern heeft en een kleine, slecht herkenbare rand van cytoplasma. Ze hebben dus een hoge 

kern: cytoplasma ratio (figuur 20). Elektronenmicroscopisch worden tonofilamenten en desmosomen 

geobserveerd. De desmosomen verbinden de filamenten tussen de verschillende cellen. De basale 

lamina scheidt de ERM cellen van het onderliggende bindweefsel. Deze lichtmicroscopische en 

ultrastructurele kenmerken zijn reeds aangetoond door Rincon et al (figuur 21). Er komt bezenuwing 

voor rond de ERM. Het gaat hier over niet-gemyeliniseerde zenuwvezels die teruggevonden worden in 

de nabijheid van de ERM (figuur 19 D). Verder wordt de relatie tussen Ruffini-zenuwuiteinden en de 

lamina basalis van de ERM vastgesteld (figuur 21). Deze waarnemingen komen overeen met eerdere 

bevindingen van Lambrichts et al. dat gemyeliniseerde zenuwvezels hun myelineschedes verliezen in 

de buurt van de ERM. De aanwezigheid van deze zenuwvezels en zenuwuiteinden ondersteunt de 

hypothese dat ERM belangrijk zijn bij de ontwikkeling van bezenuwing in het PDL. Om meer informatie 

te achterhalen over de functie worden de ERM op verschillende manieren benaderd.  

Er worden haast geen ERM teruggevonden in de resorptiespecimens. Mogelijk kan dit te wijten zijn aan 

de leeftijd van de patiënt waarvan het specimen afkomstig is. Het is aangetoond door Cerri et al. dat 

het aantal ERM aanwezig in het PDL afnemen met de leeftijd. Dit biedt hier echter geen verklaring 

aangezien het om een jonge patiënt gaat. Dat ERM nauwelijks voorkomen in het ligament van de 

resorptiestalen kan verklaard worden doordat zij hun distributie veranderen tijdens herstel met 

cementum. Dit fenomeen wordt waargenomen door Hasewaga et al.. Zij vonden geen ERM terug in het 
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bindweefsel van de resorptielacunes. Het is mogelijk dat als gevolg van de inflammatie ERM 

verdwijnen of migreren. Waarschijnlijk zijn er wel ERM aanwezig in deze specimens maar komen zij op 

een andere plaats voor. Mizuno et al. stelt voor dat de ERM een rol spelen in de bescherming tegen 

wortelresorptie. Om dit te realiseren moeten ERM dus aanwezig zijn in het ligament na resorptie. In 

onze studie vertonen bepaalde resorptiespecimens wel aanwezigheid van ERM in het ligament na 

resorptie (figuur 23). Hierbij wordt er ook mineralisatie teruggevonden op de grens tussen cementum 

en ERM. In die specimens komen er ook Ruffini-achtige vrije zenuwuiteinden voor naast de ERM. Het 

lijkt erop dat deze ERM enkel bescherming bieden tegen resorptie wanneer ze bezenuwd worden. 

Eerder aangetoond door Yamashiro et al. is dat de grootte van de clusters van ERM en het 

distributiegebied van de ERM afnemen wanneer sensorische bezenuwing uitvalt. Hierdoor kunnen zij 

hun functie ter bescherming van resorptie niet meer optimaal uitvoeren. Buiten bescherming tegen 

resorptie lijken de ERM nog verschillende functies uit te voeren. De remodellering van het PDL is 

hiervan de belangrijkste. Aangetoond door Hasewaga et al. en Noriyoshi et al. is dat ERM verschillende 

eiwitten tot expressie brengen belangrijk bij herstel zoals OPN, BMP en ameloblastine. Hiernaast is 

geweten dat zij ook collagenase tot expressie brengen, wat leidt tot afbraak van het ligament. Door 

Talic et al. wordt beschreven dat de ERM eveneens de β1 integrine tot expressie brengen tijdens het 

proces van orthodontische tandverplaatsing. Dit integrine medieert cel-matrix adhesie en helpt bij de 

aanhechting van clasten aan het gemineraliseerde weefsel van de tand. Het is mogelijk dat de ERM als 

reactie op orthodontische krachten hun expressie gaan veranderen. Hierdoor zorgen zij voor een 

betere migratie van de tand door het alveolaire bot. Dit is eveneens een vorm van remodellering. Deze 

hypothese wordt ondersteund door hun eerdere bevindingen dat ERM aanwezig in het PDL prolifereren 

en toenemen in grootte tijdens orthodontische beweging [12,12,13,14,15,16,53].  

In normale omstandigheden lijken de ERM voor een evenwicht te zorgen in het ligament. Er wordt 

waargenomen in gezond PDL dat cementikels begrensd kunnen worden door ERM (figuur 22). Het is 

mogelijk dat ERM helpen bij de productie van het cementum door de expressie van OPN en 

ameloblastine. OPN neemt actief deel aan de cementumvorming. Ameloblastine zoals verklaard door 

Hasewaga et al. kan cementumvorming induceren door mesenchymale cellen aan te zetten tot 

differentiatie in cementoblasten. Deze expressiepatronen worden zowel opgemerkt in gezond PDL als 

PDL aangetast door resorptie. De begrenzing van het cementikel door ERM duidt er 

hoogstwaarschijnlijk op dat zij eerst betrokken waren in de productie van het cementum. Mogelijk 

veranderden de expressiepatronen van de ERM hierna om zo het evenwicht te behouden in het PDL. 

Zoals eerder aangehaald kan ook worden gekeken naar de expressie van prostaglandines binnen de 

ERM. Dit werd al eerder aangehaald door Rincon et al [13,15]. 

 

ERM kunnen zorgen voor de preventie van ankylose. Yamashiro et al. toonde aan de transsectie van de 

nervus alveolaris inferior resulteert in vermindering in het aantal ERM clusters. Na zes weken was er 

ankylose merkbaar. Een reductie in ERM leidt dus tot ankylose. Hypothetisch kan dan ook gesteld 

worden dat zij in normale omstandigheden zorgen voor preventie van ankylose. Dat ERM mogelijk 

zorgen voor preventie van ankylose wordt ook duidelijk na analyse van weefsels die intracorporiële 



Klinische en morfologische aspecten van wortelresorptie 46 
 

toothbanking hebben ondergaan naar de sinus. Na transplantatie ontstaat resorptie van het type 

vervangingsresorptie (figuur 25 D). Er is merkbaar dat op plaatsen waar de tand geen druk heeft 

ondervonden na transplantatie de collageenvezels in horizontale richting geconcentreerd zijn (figuur 25 

A). Eveneens is merkbaar dat op sommige plaatsen, vooral in het apicale gedeelte, ERM gepositioneerd 

zijn. Op deze plaatsen worden tevens neurale structuren aangetroffen. In de omgeving waar zij 

voorkomen heeft geen vervangingsresorptie plaatsgevonden (figuur 25 B). Deze waarneming steunt de 

hypothese dat ERM zorgen voor preventie van ankylose [17]. Het lijkt tegenstrijdig dat de ERM 

enerzijds helpen bij het proces van resorptie tijdens orthodontische tandbeweging en anderzijds 

zorgen voor de preventie van ankylose. Het gaat hier in beide situaties echter over het inhiberen van 

botvorming. Het is mogelijk dat de ERM hun expressiepatronen zodanig veranderen dat zij kunnen 

inspelen op beide situaties.  

De denkpiste rond wortelresorptie bevat nog verschillende onbewandelde wegen. In deze histologische 

studie is er getracht een beeld te schetsen van het parodontaal ligament in een wortelresorptiesituatie. 

Het is duidelijk geworden dat verschillende celtypen hun rol spelen in dit resorptieproces. In 

toekomstige studies moet getracht worden de ontstekingsreactie beter te definiëren in de verschillende 

resorptietypes, niet alleen in het PDL maar ook rond de lacunes van Howship. Verder onderzoek is ook 

nodig om de immunologische karakteristieken van resorptie vast te leggen. De rol van de ERM in het 

resorptie verhaal blijft nog steeds gecompliceerd. Zij beschikken over de eigenschap om hun 

expressiepatronen te veranderen onder verschillende condities. Deze expressiepatronen moeten in 

verdere studies bekeken worden voor verschillende pathologische en gezonde situaties en vergeleken 

worden.  
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Bijlage 1 Ingesloten hoektanden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur a: OPG met geïmpacteerde 13 en 23. 

Figuur b: Geïmpacteerde 23 met apciale kromming  

Figuur c: Occlusale Rx ingesloten 13,23 
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Bijlage 2 Resorptietypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur a: Rx  externe apicale 

resorptie thv 12. 

Figuur c: Interne resorptie 13  

Figuur b: Rx 

vervangingsresorptie 23  

Figuur d: Interne resorptie 

gestabiliseerd door endo  

Figuur e: Botverlies rond 23. Figuur f: Cone beam beeld 

verticale wortelresorptie 12. 
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