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Voorwoord

Bij het verschijnen van dit proefschrift wil ik gaarne allen danken die hiertoe op eniger
lei wijze hebben bijgedragen.
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn ouders die het mij mogelijk maakten een 
universitaire vorming te ontvangen en naar mijn vrouw die mij in alles terzijde stond. 
Bovendien betuig ik mijn dank aan de beide promotoren.
Hooggeleerde Bras, de wijze waarop U mij gastvrijheid verleent in het Pathologisch In
stituut en mij in staat hebt gesteld en geleerd de pathologie als wetenschap te beoefe
nen, waardeer ik ten zeerste.
Hooggeleerde Hadders, met Uw grote kennis van zaken op het gebied van de patholo
gie van de mondholte bent U mij tot grote steun geweest bij de bewerking van het on
derwerp.
De voor het proefschrift noodzakelijke histotechnische arbeid werd verricht door de 
dames van den Oever en van Schaik, waarvoor ik ook aan hen mijn dank betuig even
als aan de heer Sporkslede die het electronenmicroscopische gedeelte hiervan voor zijn 
rekening nam.
Bij de interpretatie van de electronenmicroscopische beelden werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de hulp van collega Straks en enkele tekeningen werden gemaakt door de 
heer Janmaat: ook hun ben ik erkentelijk.
Bij het schrijven van een proefschrift is veler hulp nodig. Om Hem te danken. Wiens 
hulp wij in alles nodig hebben, zou ik dit voorwoord willen besluiten met de woorden: 
’’Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart ge
legd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het be
gin tot het einde toe” (Pred. 3 : 11).
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ALGEMENE INLEIDING

Hoofdstuk 1.

Weefsels, betrokken bij tandontwikkeling, kunnen de bron zijn van de zogenaamde 
odontogene tumoren. Deze laatste komen voor in de kaken.
Deze weefsels, en dus ook de tumoren die eruit ontstaan, bevatten afhankelijk van de 
aard van de tumor een mesenchymale component, een epitheliale component of beide. 
Er bestaat hier een bont geheel van neoplasmata dat gedeeltelijk nog onvoldoende in 
kaart is gebracht. In het bijzonder geldt dit voor de groep aandoeningen waarin zowel 
epitheel als mesenchym zijn aandeel levert in de neoplastische proliferatie; de odonto
gene mengtumoren.
Deze groep tumoren is, zowel klinisch als histopathologisch, onvoldoende bekend en de 
literatuur op dit gebied is onduidelijk. Dit proefschrift beoogt het verkrijgen van meer 
helderheid in deze materie.
Om in staat te zijn de problematiek nader uitéén te zetten, beginnen wij met een korte 
beschrijving van de normale tandontwikkeling, gevolgd door een inventarisatie van de 
in gebruik geweest zijnde en nog zijnde classificaties van de odontogene tumoren om 
daarna tot een nadere uitwerking van de vraagstelling te komen.
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KORT OVERZICHT VAN DE NORMALE TANDONTWIKKELING

Hoofdstuk 2.

In de zesde week van de embryonale ontwikkeling ontstaat in het epitheel dat de gebie
den bedekt die later de kaakwallen vormen een plaatselijke proliferatie. Doordat deze 
proliferaties elkaar in de mediaanlijn raken, ontstaat een hoefijzervormige structuur van 
epitheel die in het onderliggende mesenchym penetreert. Uit deze epitheelproliferatie 
ontstaat een dubbele epitheelband, de laterale of vestibulaire band die het gebied van 
toekomstige lippen en wangen scheidt van het tandvlees en de mediale band die de 
tandlijst vormt.
De tandlijst groeit in medio-ventrale richting in het onderliggende mesenchym. Aan de 
tandlijst ontstaan kleine knopvormige zwellingen, de glazuurorganen.
In relatie met de zich ontwikkelende glazuurorganen toont het mesenchymale weefsel 
een celproliferatie waardoor een dicht-cellulair weefsel ontstaat. Dit weefsel vormt de 
papilla dentis.
De nu ontstane tandkiem bestaat uit het glazuurorgaan en de papilla dentis; een epithe- 
liaal en een mesenchymaal deel welke beide in afhankelijkheid van elkaar verder diffe-

Fig. 1. Foetale mandibula met zowel een tandkiem van een melkelement als van een blijvend 
element. In de kiem van het melkelement wordt dentine-afzetting gezien. Boven de tandkiemen 
is als een dunne streng de tandlijst zichtbaar (H.E., 15X).
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rentiëren. Het knopvormige glazuurorgaan gaat over in een op een kap lijkende struc
tuur die de papilla dentis gedeeltelijk omsluit. In dit kapvormige glazuurorgaan worden 
de epitheliale cellen die in contact liggen met het omsloten mesenchym tot een laag 
hoge cylindercellen. Deze laag nu heet het binnenste glazuurepitheel. De buitenste laag 
cellen wordt buitenste glazuurepitheel genoemd. De tussen deze beide lagen gelegen 
epitheelcellen raken gedeeltelijk uit elkaar. Er ontstaat een structuur van cellen, ver
bonden met elkaar door cytoplasma-uitlopers; het zogenaamde reticulum stellatum. 
Het kapvormige uiterlijk van het glazuurorgaan gaat nu over in dat van een klok; de pa
pilla dentis wordt verder omsloten.
Ook de papilla dentis zelf ondergaat veranderingen. In de dichte celmassa verschijnen 
reticulinevezels en bloedvaatjes. De cellen van het binnenste glazuurepitheel induceren 
de aangrenzende cellen van de papilla dentis tot de vorming van odontoblasten. Deze 
odontoblasten zetten dentine af. Dit dentine op zijn beurt doet de cellen van het bin
nenste glazuurepitheel verder differentiëren tot ameloblasten; deze cellen zetten gla- 
zuurmatrix af. De basaalmembraan die binnenste glazuurepitheel scheidt van mesen
chymale papilla dentis wordt nu tot glazuur-dentinegrens. Er vindt in de zich ontwikke
lende tandkiem een wederzijdse beïnvloeding plaats van epitheel en mesenchym (Scott 
& Symons, 1967). In figuur 1 wordt een overzicht getoond van de in gang zijnde tand- 
ontwikkeling.
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Hoofdstuk 3.

ODONTOGENE NEOPLASMATA

3.1. INLEIDING

Reeds lang is bekend dat de weefsels, betrokken bij de tandvorming, aanleiding kunnen 
geven tot het optreden van nieuwvormingen in de kaken. Spoedig ontstond de behoefte 
aan een indeling van deze zogenaamde odontogene tumoren. De term odontoom werd 
in 1868 geïntroduceerd door Broca. In de loop der tijd kreeg het begrip odontoom een 
zo ruime betekenis dat het iedere waarde verloor. De eerste bruikbare indeling, tevens 
gebaseerd op embryologische gegevens, werd opgesteld door Thoma en Goldman 
(1946). Zij stelden een classificatie op waarin onderscheid gemaakt werd tussen zuiver 
epitheliale, mesenchymale en gemengde odontogene tumoren. De laatste categorie 
werd odontoom genoemd (Tabel 1).

Tabel 1. Indeling der odontogene tumoren volgens Thoma en Goldman (1946)
I. Epitheliale Tumoren

1. Adamantoblastoom
2. Enameloom

II. Mesenchymale Tumoren
1. Odontogeen Fibroom
2. Dentinoom
3. Cementoom

III. Odontogene Gemengde Tumoren (Odontomen)
1. Week Odontoom — epitheel en mesoderm
2. Week en Verkalkt Odontoom — adamantoblastoom, ontstaan in ver

binding met een vormend of geheel gevormd Odontoom; alle soorten 
histologische variaties dank zij de inducerende werkingen van het ene 
weefsel op het andere

3. Geheel gevormd Odontoom met glazuur, dentine, pulpa, cement en 
wortelvlies
(a) compound — vele kleine tanden
(b) complex — onregelmatige tandstructuren

De indeling van Thoma en Goldman (1946) werd uitgebreid door Bernier (1960), gemo
dificeerd door Pindborg en Clausen (1958) en door Gorlin c.s. (1961).

Tabel 2. Indeling der odontogene tumoren volgens Gorlin c.s. (1961)
I. Epitheliale Odontogene Tumoren

A. Geen inductieve veranderingen in het bindweefsel 
Ameloblastoom
Ameloblastische Adenomatoide Tumor
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Verkalkende Epitheliale Odontogene Tumor 
B. Duidelijke inductieve veranderingen in het bindweefsel 

Ameloblastisch Fibroom en Fibrosarcoom 
Dentinoom
(a) onrijp - fibro-ameloblastisch type
(b) rijp
Ameloblastisch Odontoom en Ameloblastisch Odontosarcoom 
Complex Odontoom 
Compound Odontoom 

IT Mesodermale Odontogene Tumoren 
Odontogeen Myxoom en Fibro-myxoom 
Cementvormend Fibroom
(a) peri-apicaal fibro-dysplastisch type
(b) echt of gigantiform type

In 1964 heeft Shear een indeling ontworpen waarin aan het odontogene epitheel een 
centrale rol wordt toegekend, maar deze heeft nooit ingang gevonden.
De indeling volgens Godin c.s. (1961) is uiteindelijk uitgekristalliseerd in de indeling zo
als gehanteerd in de uitgave van de W.H.O. over odontogene tumoren en andere kaak- 
aandoeningen (Pindborg & Kramer, 1971).
Deze indeling is als volgt:
~ Ameloblastoom
— Calcificerende Epitheliale Odontogene Tumor 
~ Ameloblastisch Fibroom 
~ Adenomatoïde Odontogene Tumor 
~ Calcificerende Odontogene Cyste 
~ Dentinoom
~ Ameloblastisch Fibro-Odontoom 
" Odonto-Ameloblastoom 
~ Complex Odontoom 
~ Compound Odontoom 
~ Fibroom 
~ Myxoom 
~ Cementoom
~ Melanotische Neuro-Ectodermale Tumor

Voor een overzicht van het geheel der odontogene tumoren wordt verwezen naar een 
uitgebreid artikel van Baden (1971), waarin de klinische en histopathologische aspecten 
van deze aandoeningen beschreven worden.

3-2. ODONTOGENE MENGTUMOREN

Over de zuiver epitheliale resp. mesenchymale tumoren lopen de gedachten niet ver uit
één. Anders is dit met de odontogene mengtumoren.
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In de groep der odontogene mengtumoren wordt een voorname rol toegekend aan het 
epitheel dat door zijn inducerende invloed de mesenchymale component zou oproepen. 
In feite laten zich in deze groep tumoren zoals ingedeeld door Godin c.s. (1961) alle sta
dia van de tandontwikkeling vervolgen.
Binnen de odontogene mengtumoren onderscheiden we diverse vormen:
- het geheel uit zachte weefsels bestaande ameloblastische fibroom
— het ameloblastische fibro-dentinoom dat naast aspecten van het ameloblastische fi

broom tevens vorming van dentine laat zien, door Pindborg & Kramer (1971) ook 
onrijp dentinoom genoemd

— het ameloblastische fibro-odontoom waarin naast dentine ook glazuur aanwezig is
- het odontoom waarin nauwelijks zachte weefsels aanwezig zijn, maar dat vrijwel vol

ledig bestaat uit de harde tandweefsels dentine en glazuur
Deze tumoren hebben een goedaardig karakter.
Door Cina c.s. (1961) en ook door Shear (1964) wordt de odontogene adenomatoïde tu
mor eveneens ondergebracht in de groep der odontogene mengtumoren. Deze is ech
ter, o.a. door het ontbreken van op ameloblastisch fibroom lijkend weefsel, niet duide
lijk in te passen in de boven vermelde reeks.
Het feit dat in de odontogene mengtumoren zich aspecten van de tandontwikkeling la
ten vervolgen, deed sommigen opmerken dat we hier te doen hebben met verschillende 
rijpingsfasen in een hamartomateuze laesie, wat door anderen op grond van klinische 
gegevens weer werd tegen gesproken (Cahn & Blum, 1952; Eversole c.s., 1971).
Het feit blijft echter bestaan dat er tussenvormen zijn, die aspecten van alle odontogene 
mengtumoren bezitten, zodat een nadere beschouwing van hun onderlinge relatie ge
rechtvaardigd lijkt.
Omdat, zoals gezegd, over de zuiver epitheliale en mesenchymale odontogene tumoren, 
wat indeling betreft althans, weinig verschil van mening bestaat, zal in het verdere alleen 
gesproken worden over de odontogene mengtumoren die dus samengesteld zijn uit zo
wel epitheel als mesenchym.

3.3. VRAAGSTELLINGEN

De eerste vraagstelling is: hebben we in de groep odontogene mengtumoren te doen 
met een aantal verschillende tumoren of is er slechts sprake van een voortschrijdende 
differentiatie? In het onderstaande wordt dit schematisch voorgesteld (Schema I).
De tweede vraagstelling luidt; in hoeverre zijn de uit de normale tandontwikkeling be
kende epithelio-mesenchymale interacties waarneembaar in de odontogene mengtumo
ren?
Ten derde doet zich de vraag voor of de huidige indeling der odontogene mengtumoren 
als epitheliale tumoren met door inductie ontstane mesenchymale morfologie, gehand
haafd kan worden dan wel herziening behoeft in het licht van beide eerste vraagstellin
gen.
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ameloblastisch
fibroom

tandkiem in knopstadium

v

ameloblastisch
fibroom

tandkiem waarin dentine- _____ ameloblastisch ameloblastisch
appositie is begonnen fibro-dentinoom fibro-dentinoom

y

tandkiem waarin naast dentine _____ > ameloblastisch ameloblastisch
ook glazuur wordt afgezet fibro-odontoom fibro-odontoom

mogelijkheid I mogelijkheid II

Schema I: De tandontwikkeling chronologisch voorgesteld in relatie met de 
odontogene mengtumoren alsook de mogelijke onderlinge relatie van deze 
tumoren
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3.4. MATERIAAL EN METHODEN

Ter evaluatie van de eerste vraagstelling hebben wij gebruik gemaakt van gepubliceerde 
gevallen waar eigen materiaal aan werd toegevoegd.
Bij het verzamelen van de gevallen uit de literatuur werden als eisen gesteld dat de leef
tijd en geslacht van de patient en de plaats van de tumor duidelijk waren aangegeven, 
hetzij door de beschrijving, hetzij door een gepubliceerde röntgenopname. Een vergelij
king van de genoemde kenmerken maakt het mogelijk vast te stellen of een onderlinge 
samenhang aannemelijk is of dat deze samenhang onwaarschijnlijk moet worden ge
acht. In schema II wordt dit nader aangegeven.
Het histopathologisch beeld diende gedocumenteerd te zijn met foto’s of een zeer ade
quate beschrijving.
Hierdoor vielen in alle onderzochte categorieën een aantal gevallen af. Bovendien wa
ren soms de originele publicaties niet te achterhalen zodat ook hierdoor enkele patiën
ten afvielen. Van de diverse odontogene mengtumoren zijn om bovenstaande redenen 
meer gevallen bekend dan hier benut werden.
Om de tweede vraagstelling te evalueren werden de histopathologische aspecten van de 
tumoren van in het eigen archief aanwezige patiënten uitgebreid bestudeerd.
De derde vraagstelling werd benaderd door literatuurstudie en gebruikmaking van ge
gevens, verkregen uit de evaluatie van de beide eerste vraagstellingen.

mogelijkheid 1 mogelijkheid 2

verschillende tumoren voortschrijdende diffe
rentiatie van één tumor

leeftijd op alle leeftijden komen de
4 typen gelijkelijk voor

hoe ouder de patient, hoe 
meer kans op beter gedif- 
ferentiëerde vorm

localisatie alle 4 typen hebben een 
verschillende verdeling 
over de kaken

alle 4 typen tonen een iden
tieke verdeling over de 
kaken

geslacht verdeling over de ge
slachten wisselt

verdeling over de geslach
ten blijft gelijk

Schema II: Overwegingen betreffende de onderlinge samenhang der odontogene mengtumo
ren

16



bespreking der odontogene mengtumoren

Hoofdstuk 4.

4.1. AMELOBLASTISCH FIBROOM

4.1.1. Inleiding
Het ameloblastische fibroom als gemengde odontogene tumor werd voor het eerst be
schreven door Thoma en Goldman in 1946. Zij betitelden het als ’’soft odontoma” met 
als histologisch beeld een prominent stroma, bestaande uit embryonaal aandoend bind
weefsel, gelijkend op de papilla dentis met daartussen epitheel in strengen en lobben 
welks cellen lijken op ameloblasten. Deze beschrijving komt ook in andere publicaties 
naar voren, soms in andere bewoordingen maar in essentie identiek (Pindborg & Clau
sen, 1958; Godin c.s. 1961; Cina c.s. 1961; Spouge, 1967; Pindborg & Kramer, 1970; 
Eversole c.s. 1971).
Uit deze artikelen komt het ameloblastische fibroom naar voren als odontogene meng- 
tumor, waarin de weefsels het aspect tonen van de jonge tandkiem waarin de differenti
atie nog niet ver is voortgeschreden. Slechts de opmerking van Cina c.s. (1961) over het 
zo nu en dan voorkomen van harde tandstructuren valt enigszins uit de toon omdat de 
vorming van harde tandweefsels de tumor zou moeten doen belanden in een andere caj 
tegorie.
In overeenstemming met de definitie van Godin c.s. (1961), welke door vrijwel alle au
teurs aangehouden wordt, werden alleen tumoren bestaande uit zachte weefsels in de te 
verwerken serie opgenomen.

4.1.2. Lijst van gepubliceerde ameloblastische tibromen
auteur(s) jaar leeftijd gesl. plaats
Thoma & Goldman 1946 29 S P-M mandibula*

39 s P-M mandibula
Sonesson 1950 17 $ P-M mandibula
Blake & Blake 1951 17 5 P-M maxilla
Hunter &Nikiforuk 1954 3 S front mandibula
Shafer' 1955 7 ? P-M mandibula

18 ? P-M mandibula
Huebsch & Stephenson 1956 iv2 S front mandibula
Pflüger 1956 8 s P-M mandibula

34 $ P-M maxilla
Hodson 1957 25 5 P-M mandibula
Snyder & Kolas 1960 11 ? P-M mandibula

P-M betekent: premolaar-molaarstreek
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Gorlin c.s. 1961 12 ? P-M mandibula
23 3 P-M mandibula
12 3 front mandibula
13 Ï P-M mandibula

3V2 3 P-M maxilla
17 3 P-M mandibula

8 3 P-M maxilla
10 5 P-M mandibula
2V2 3 P-M mandibula

Seldin 1961 iv2 3 P-M maxilla
Shira & Bhaskar 1963 v2 ? P-M mandibula
Sedano 1964 7 Ï P-M mandibula

9 Ï P-M mandibula
McLennan & McKendrik 1964 5 5 P-M mandibula
Grenfell & Maris 1966 42 3 P-M mandibula
Gardner c.s. 1969 30 ? P-M mandibula

7 ? P-M mandibula
Carr c.s. 1970 10 3 P-M mandibula
Hammarström c.s. 1971 24 3 P-M mandibula
Tanaka c.s. 1972 7V2 3 P-M mandibula
Trodahl 1972 29 3 P-M mandibula

14 ? P-M mandibula
27 3 P-M mandibula
17 Ï P-M mandibula
iv2 3 front maxilla

18 3 P-M mandibula
2V2 3 front mandibula
6 3 P-M mandibula

12 ? front mandibula
23 ? P-M mandibula

3 3 P-M mandibula
9 ? P-M mandibula

15 Ï P-M mandibula
26 3 P-M mandibula
41 3 P-M mandibula
16 ? P-M mandibula
21 ? P-M maxilla

Singh c.s. 1975 8 3 P-M mandibula
Shepherd & Cataldo 1976 3 ? P-M mandibula
eigen patient 1976 6 ? P-M mandibula

18



4.1.3. Quantitatieve bewerking 
Totaal aantal: 52
Leeftijdsverdeling: 0-9 22 patiënten (42%)

10-19 16 patiënten (30%)
20jaar en ouder 14 patiënten (27%)

De gemiddelde leeftijd waarop de aandoening wordt gediagnostiseerd is 14,5 jaar. 
De verdeling over de geslachten is de volgende: 
mannen: 28 (54%) 
vrouwen: 24 (46%)
Localisatie:

... frontstreek J. ( 2%) gem. leeftijd 1,5 jaar 
P-M-streek ' 6 (11%) gem. leeftijd 14,2 jaar

mandibula frontstreek 
P-M- streek

_5 (10%) gem. leeftijd 6,2 jaar 
40 (77%) gem. leeftijd 15,8 jaar

Localisatie opgesplitst per leeftijdsklasse: 
0-9 jaar

maxilla frontstreek 
P-M- streek

i ( 4%)
3 (13,5%)

mandibula frontstreek 
P-M- streek

J (13,5%) 
15 (68%)

10 - 19 jaar

maxilla frontstreek 
P-M- streek

0
1 ( 6%)

mandibula frontstreek 
P-M- streek

_2 (13%) 
13 (81%)

20 jaar en ouder
•„ frontstreek maxilla P-M- streek

0
2 (15%)

mandibula frontstreek 
P-M- streek

_0
12 (85%)

4.1.4. Bespreking
De quantitatieve bewerking van het verzamelde materiaal levert de volgende gegevens: 
De leeftijd waarop de tumor gemiddeld gediagnostiseerd wordt is 14,5 jaar. De meest 
waargenomen localisatie is de premolaar-molaarstreek van de onderkaak. Dit is geheel 
in overeenstemming met de getallen, door anderen gevonden in kleinere series (Gorlin 
c.s., 1961; Trodahl, 1972).
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Fig. 2. Ameloblastisch fibroom. Tandlijstachtige epitheelformaties in een celrijk bindweefsel 
(H.E., 60X).

Fig. 3. Detail uit fig. 2. Een epitheelknop bestaande uit hoge cylindercellen is aanwezig (H.E., 
150X).
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Het blijkt nu bovendien dat op jeugdige leeftijd, onder het 10e jaar meer gevallen gedia- 
gnosteerd worden in het frontstreek van maxilla en mandibula, samen nl. 17,5% van 
deze groep, dan in de groep van 10 jaar en ouder, 7%. Dit gegeven zou steun kunnen 
geven aan de veronderstelling dat de weefsels, betrokken bij de vorming van het amelo- 
blastische fibroom in de verschillende kaakdelen op verschillende leeftijden actief zijn. 
Het op jongere leeftijd meer voorkomen in de frontstreek past bij het bekende feit dat 
de frontelementen eerder aangelegd worden dan de verder naar dorsaal gelegen gebits- 
elementen (Sicher, 1952).
Boven het 9e jaar wordt het ameloblastische fibroom vrijwel uitsluitend in de premo- 
laar-molaarstreek aangetroffen, nl. in 93% van de gevallen. De uitgesproken voorkeur 
voor de onderkaak laat zich moeilijk verklaren. Slechts kan gewezen worden op het feit 
dat meer odontogene afwijkingen een voorkeur hebben voor de onderkaak zoals bij
voorbeeld het ameloblastoom en de odontogene keratocyste.

4.1.5. Beschrijving der histopathologische aspecten
De in het eigen archief aanwezige coupes van het ameloblastische fibroom tonen een 
tumor die voornamelijk bestaat uit bindweefsel van wisselende celrijkdom. Dit bind
weefsel is soms myxomateus met stervormige fibroblasten, elders weer samengesteld uit 
dicht celrijk weefsel waarin de fibroblasten een plomp aspect tonen; het is soms gehyali- 
niseerd. Bloedvaten zijn door het gehele weefsel aanwezig. Verspreid door het weefsel 
maar met name in de ceirijke gebieden worden epitheelstructuren gezien die liggen in 
strengen van meestal twee cellagen dik. De cellen in deze epitheelstrengen hebben een 
kubisch karakter, kleine donkere kernen en een helder cytoplasma. Soms bevinden zich 
aan deze strengen knopvormige uitstulpsels waarin de perifere cellen een cylindrisch as
pect bezitten. Plaatselijk zijn de twee epitheeilagen van de strengen gesepareerd en be
vindt zich een holte tussen hen, bekleed met deze kubische epitheelcellen vanwaar uit 
ook weer knopvorming in het omgevende bindweefsel wordt waargenomen (Fig. 2, 3).

4.1.6. Bespreking der histopathologische aspecten
Het histologische beeld zoals dat bovenstaand is beschreven komt volledig overeen met 
dat van een ameloblastisch fibroom zoals dat uit diverse definities naar voren komt — 
bindweefsel van fibromyxoid karakter met daarin velden en strengen epitheel. De in het 
eigen materiaal aangetroffen microcysten, bekleed met laag kubisch epitheel werden 
nog niet eerder beschreven. Wel werden microcysten in de epitheelknoppen beschre
ven (Sedano, 1964); deze werden in ons materiaal niet aangetroflen.
Een enkele maal toont het stroma van het ameloblastische fibroom in de fibromyxoide 
matrix maligne aspecten als polymorfie, anaplasie en mitosen. De term ameloblastisch 
sarcoom wordt aan deze maligne variant van het ameloblastische fibroom toegekend. 
Deze tumor is uiterst zeldzaam. Een artikel over deze aandoening verscheen van de 
hand van Leider c.s. (1972). Hij beschreef een zestal gevallen uit eigen archief en elf pa
tiënten uit de literatuur. De meest recente melding van een ameloblastisch sarcoom is 
van Goldstein c.s. (1976). Aangezien deze afwijking buiten het bestek der odontogene 
mengtumoren met een goedaardig biologisch gedrag valt, wordt hier verder niet op in
gegaan.
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4.1.7. Differentiële diagnostiek
Het ameloblastische fibroom moet onderscheiden worden van andere tumoren met 
odontogeen epitheel. Als belangrijkste moet het ameloblastoom genoemd worden, dat 
zich van het ameloblastische fibroom onderscheidt door zijn stroma; is in het amelo
blastische fibroom het bindweefsel duidelijk onderdeel van het neoplasma en herken
baar door zijn fibromyxoide karakter, in het ameloblastoom is het stroma fibreus en cel- 
arm en geen onderdeel van de neoplastische component; het onderscheidt zich in niets 
van het overige in de kaak voorkomende fibreuze weefsel. Het belang van onderschei
ding tussen beide bovengenoemde tumoren wordt geaccentueerd door hun verschillend 
klinisch gedrag; het ameloblastische fibroom groeit expansief, het ameloblastoom daar
entegen invasief en vereist dus een andere therapie.
Odontogene epitheelstructuren kunnen verder door de gehele kaak worden aangetrof
fen als resten van de tandontwikkeling. Daarom worden ze o.a. gevonden in odonto
geen fibroom en myxoom; mesenchymale odontogene tumoren die de voor het amelo
blastische fibroom karakteristieke epitheelformaties van knoppen en strengen missen.

4.2. AMELOBLASTISCH FIBRO-DENTINOOM

4.2.1. Inleiding
De eerste stap volgend op de wederzijdse beïnvloeding van epitheel en mesenchym in 
de ontwikkeling van de tand is de differentiatie van cellen uit de papilla dentis tot odon- 
toblasten en de vorming van dentine, gepaard gaand met en volgend op de vorming van 
het binnenste glazuurpitheel met hoge cylindercellen. We zien nu hoe tegen deze epi- 
theelcellen dentine wordt afgezet. Glazuur of glazuurmatrix wordt in dit stadium nog 
niet gevormd.
De tumor die deze beelden toont, is het ameloblastische fibro-dentinoom. In de defini
ties die uit diverse publicaties naar voren komen, wordt deze tumor gekenschetst als 
een ameloblastisch fibroom waarin dentinevorming optreedt (Thoma & Goldman, 
1946; Pindborg & Clausen, 1958; Gorlin c.s., 1961; Eversole c.s., 1971; Pindborg & Kra
mer, 1971).
Enkele verschillende opvattingen onder de genoemde auteurs moeten vermeld worden. 
Thoma & Goldman (1946) onderscheiden een dentinoom als zuiver mesenchymale tu
mor waarin geen epitheel wordt gevonden van een week en verkalkt odontoom met 
dentinevorming. In het dentinoom onderscheiden zij bovendien een rijpe variant waarin 
het dentine tubuli bezit en een onrijpe variant waarin het gemineraliseerde weefsel as
pecten heeft van zowel bot als dentine.
Godin c.s. (1961) beschouwt het dentinoom van Thoma & Goldman (1946) als identiek 
met de tumor die door de laatstgenoemde auteurs week en verkalkt odontoom met 
dentinevorming wordt genoemd. Godin c.s. (1961) stelt dat zonder epitheel geen induc
tie van mesenchym, dentinevorming tot gevolg hebbend, optreedt, zodat ook in het 
dentinoom, waar geen epitheel meer wordt aangetroffen, dit wel aanwezig moet zijn ge
weest. Hij onderscheidt dan een rijp dentinoom zonder epitheel van een onrijp denti
noom waarin dit odontogene epitheel nog wel wordt aangetroffen.
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De term ameloblastisch fibro-dentinoom voor deze laatstgenoemde tumor dateert van 
de laatste tijd; deze werd voor het eerst gebezigd door Eversole c.s. in 1971.
Het ameloblastische fibro-dentinoom is een uiterst zeldzame tumor. Bij het verzamelen 
van de gevallen uit de literatuur, werden alleen tumoren opgenomen, waarin nog odon- 
togeen epitheel aanwezig was omdat anders niet van een mengtumor gesproken kan 
worden. Elf gevallen werden gevonden. In het eigen archief was geen enkele patient 
met deze aandoening aanwezig.

4.2.2. Lijst van gepubliceerde ameloblastische fibro-dentinomen
auteur(s) jaar leeftijd gesl. plaats
Field & Ackerman 1942 9 ? P-M mandibula*
Thoma & Goldman 1946 59 $ front mandibula
Sonesson 1950 22 $ P-M mandibula
Husted & Pindborg 1953 4 $ front maxilla

63 ? P-M mandibula
Pindborg 1955 20 S P-M mandibula
Godin c.s. 1961 4 ? front maxilla

13 S P-M mandibula
8 s P-M mandibula

Chaudhry c.s. 1962 8 s P-M mandibula
Azaz c.s. 1967 4V2 s front mandibula

4.2.3. Bespreking
Het totale aantal ameloblastische fibro-dentinomen is dusdanig gering dat een verdere 
quantitatieve bewerking weinig zinvol is.
Ameloblastische fibro-dentinomen hebben histologisch het aspect van een ameloblas
tisch fibroom terwijl daarbij nog gemineralisserd en hyalien materiaal in nauwe relatie 
met epitheelstrengen voorkomt.
Bovendien kan nog opgemerkt worden, dat het epitheel in relatie met het hyaliene en 
gemineraliseerde materiaal bestaat uit hoge cylindercellen, gelijkend op ameloblasten; 
dit in tegenstelling tot het kubische epitheel dat gezien wordt in de fibromyxoide gebie
den.
Een drietal gevallen van maligne dentino-sarcoom is beschreven (Godin c.s., 1961). 
Naast differentiatie van epitheel en odontoblasten is in deze tumor tevens een bizar en 
polymorf bindweefselstroma aanwezig.

4.2.4. Differentiële diagnostiek
Een grote overeenkomst in histologie bestaat tussen het ameloblastische fibro-denti
noom en het door Baden c.s. in 1968 beschreven hamartoom van de tandlijst. Ook deze 
aandoening bevat nesten en strengen odontogeen epitheel. Het verschil is gelegen in het 
stroma, dat hier niet het karakter heeft van de papilla dentis, een fibromyxoid mesen- 
chym, maar met een rijper, fibreuzer uiterlijk. Bovendien ligt dit tandlijsthamartoom

* zie voetnoot op pag. 17
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oppervlakkig onder de mucosa en niet enossaal zoals het ameloblastische fibro-denti- 
noom. De epitheelcomponent lijkt bij het hamartoom ontstaan te zijn door ’’afdruipen” 
van het oppervlakte-epitheel en vaak kunnen continue strengen epitheel vervolgd wor
den vanuit de basale laag van het mondepitheel tot diep in de onderliggende laesie. Wél 
vindt langs de epitheelnesten inductie plaats in de zin van hyalinisatie van het bindweef
sel en vorming van een dentine-achtig materiaal. De casus, gepubliceerd door McKelvy 
en Cherrick (1976) als perifeer ameloblastisch fibro-dentinoom is o.i. een dergelijk tand- 
lijsthamartoom.

4.3. AMELOBLASTISCH LIBRO-ODONTOOM

4.3.1. Inleiding
Tijdens de tandontwikkeling ontstaat eerst dentine, dan pas glazuur. Tumoren die zich 
kenmerken door aspecten van het ameloblastische fibroom met bovendien voorkomen 
van glazuur en dentine worden ameloblastisch fibro-odontoom genoemd (Pindborg & 
Kramer, 1971).
We zullen allereerst een overzicht geven van de diverse definities die door de verschil
lende auteurs aan deze aandoening gegeven zijn. Thoma & Goldman (1946) spreken 
van een ’’soft and calcified odontoma containing a soft epithelial and mesenchymal 
component with enamel and dentin”. Pindborg & Clausen (1958) spreken over het ame
loblastische odontoom, een tumor bevattend zachte weefsels als het ameloblastische fi
broom en bovendien dentine, glazuur en zelfs cement. Godin c.s. (1961) spreekt even
eens van een ameloblastisch odontoom waarmee hij dan een tumor bedoelt die amelo- 
blastoom-achtig weefsel bevat naast een complex of compound odontoom.
Cina c.s. (1961) spreekt over het ameloblastische odontoom als een ameloblastisch fi
broom met vooral centraal vorming van harde weefsels.
Het bestaan van het ameloblastische fibro-odontoom als zodanig wordt discutabel ge
acht door Spouge (1967). Hij vraagt zich af of we hier niet te doen hebben met een com
binatie van ameloblastoom en odontoom of met een nog in ontwikkeling zijnd odon
toom. Eversole c.s. (1971) sluit zich hierbij aan met de vraag of het ameloblastische fi
bro-odontoom niet een combinatie is van een odontoom met een ameloblastisch fi
broom of een in ontwikkeling zijnd odontoom.
Het blijkt nu dat met de toeneming van differentiatie in de odontogene mengtumoren 
tevens de verscheidenheid van opvattingen hierover toeneemt. Er is een groep die de 
nadruk legt op de aspecten, gemeenschappelijk met het ameloblastische fibroom (Tho
ma & Goldman, 1946; Pindborg & Clausen, 1958; Cina c.s. 1961; Pindborg & Kramer, 
1971), en een groep die de nadruk legt op de harde weefsels met een ameloblastomateu- 
ze component (Godin c.s., 1961).
Bovendien wordt dan ook nog de mogelijkheid overwogen van een ontwikkelingsfase in 
het ontstaan der odontomen (Spouge, 1967; Eversole c.s., 1971).
De door verschillende van de boven vermelde auteurs gebezigde term ameloblastisch 
odontoom is in onbruik geraakt en vervangen door ameloblastisch fibro-odontoom. De 
voorheen als ameloblastisch odontoom gerapporteerde tumoren waren meestal com
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plex odontomen in ontwikkeling, ameloblastische fibro-odontomen of een samengaan 
van odontoom en ameloblastoom, het zogenaamde odonto-ameloblastoom (Pindborg 
& Kramer, 1971). Deze laatste auteurs leggen tevens de nadruk op het moeilijk te defi
niëren onderscheid tussen ameloblastisch fibro-odontoom en in ontwikkeling zijnd 
odontoom.
Aan de patiënten met ameloblastische fibro-odontomen, in de literatuur gevonden, 
voegden wij een viertal gevallen uit het eigen archief toe. De reeds eerder vermelde cri
teria met betrekking tot de gevallen uit de literatuur werden ook hier aangehouden. In
dien twijfel bestond over indeling bij in ontwikkeling zijnd odontoom of ameloblastisch 
fibro-odontoom werd bij de eerste groep ingedeeld. Om histopathologisch tot de fibro- 
odontomen gerekend te kunnen worden, moet het tumorweefsel niet alleen harde tand- 
weefsels bevatten maar ook de structuren van het ameloblastische fibroom. Indien het 
weefsel, gelijkend op de papilla dentis alleen in de in ontwikkeling zijnde odontoïden 
aanwezig was, werd de laesie ondergebracht bij de in ontwikkeling zijnde odontomen. 
De definitie van Gorlin c.s. (1961) doet alle in ontwikkeling zijnde odontomen belanden 
in de groep van ameloblastische fibro-odontomen en is daarom een te ruime definitie.

4.3.2. Lijst van gepubliceerde gevallen van
auteur(s) jaar
Schloessmann 1908
Euler 1933

Kemper & Root 1944
Wainoright 1945
Thoma & Goldman 1946

Wassmund 1948
Brandon 1949
Stokke 1952
Busted & Pindborg 1953
Silva 1956
Pflüger 1956
Clausen 1959

Gorlin c.s. 1961
Forsberg c.s. 1961
Bramley & Marsland 1963
Choukas & Toto 1964
Vianna 1966
Olech & Alvares 1967

ameloblastische fibro-odontomen
leeftijd gesl. plaats

9V2 ? P-M mandibula*
1 S front mandibula
1V2 S front maxilla
6 ? P-M maxilla

11 ? P-M mandibula
35 Ï P-M mandibula
22 s P-M maxilla

9 ? P-M mandibula
15 s P-M mandibula
17 s P-M maxilla
13 s P-M maxilla

2 ? P-M maxilla
2V2 s P-M maxilla
2V2 Ï front maxilla
7 $ P-M maxilla
4V2 3 P-M maxilla

11V2 $ front maxilla
38 S front maxilla
10 ? P-M mandibula

1 9 front maxilla
8 s P-M mandibula

14 s P-M mandibula
5 ? front maxilla

zie voetnoot op pag. 17
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Hamner & Pizer 1968 7 3 P-M mandibula
7 $ P-M mandibula

Jacobsohn & Quinn 1968 15 S P-M mandibula
12 ï P-M mandibula
20 ? P-M maxilla

Dutta 1970 8 S P-M maxilla
Friberg & Leskien 1969 11 ï front mandibula
O’Brien 1971 2 1 front maxilla
Worley & McKee 1972 11 $ P-M mandibula
Ferracini c.s. 1974 6 s front maxilla
Sanders c.s. 1974 19 3 P-M mandibula
Hanna c.s. 1976 11 3 P-M mandibula
Miller c.s. 1976 6% 3 P-M mandibula

1272 3 P-M mandibula
12 3 P-M maxilla
11 5 P-M maxilla
10 3 P-M mandibula
13 $ P-M mandibula
13 3 P-M mandibula

eigen patiënten 1976 3V2 3 P-M maxilla
10 5 P-M mandibula
9 5 front maxilla
5 3 front mandibula

4.3.3. Quantitatieve bewerking
Totaal aantal: 46 
Leeftijdsverdeling: 0-9 22 patiënten (41%)

10-19 20 patiënten (43%)
20 jaar en ouder 4 patiënten (10%)

De gemiddelde leeftijd waarop de aandoening wordt gediagnosteerd is 10,4 jaar. 
De verdeling over de geslachten is de volgende: 
mannen: 26 (58%) 
vrouwen: 19 (42%)
Local isatie:

maxilla frontstreek 
P-M- streek

mandibula fronstreek 
P-M- streek

9 (20%) gern, leeftijd 8,5 jaar
13 (28%) gern, leeftijd 10,0 jaar

3 ( 7%) gern, leeftijd 5,7 jaar
21 (45%) gern, leeftijd 12,3 jaar

Localisatie opgesplitst per leeftijdsklasse: 
0-9 jaar

maxilla frontstreek 
P-M- streek

7 (32%) 
7 (32%)

26



mandibula

10-19jaar

maxilla

mandibula

20jaar e 

maxilla

frontstreek 2 ( 9%)
P-M- streek 6 (27%)

frontstreek 1 ( 5%)
P-M- streek 4 (20%)

frontstreek 1 ( 5%)
1 P-M- streek 14 (70%)

ouder
frontstreek 1 (25%)
P-M-streek 2 (50%)

^ frontstreek 
P-M- streek

0
1 (25%)

4.3.4. Bespreking
Quantitatieve bewerking van het verzamelde materiaal levert de volgende gegevens.
De leeftijd waarop het ameloblastische fibro-odontoom gemiddeld wordt gediagnosti- 
seerd is 10,4 jaar.
De meest voorkomende plaats is de premolaar-molaarstreek van de mandibula en wel 
in 45% der gevallen met als tweede de premolaar-molaarstreek van de maxilla waar 
28% der gevallen wordt aangetroffen.
Het percentage van de gevallen onder het 10e jaar dat gediagnosteerd wordt in de front- 
streek van maxilla en mandibula tesamen bedraagt 41%. Na het 9e jaar wordt ditzelfde 
percentage 12,5%. Evenals bij het ameloblastische fibroom zien we dus dat op jeugdige 
leeftijd een hoger percentage der ameloblastische libro-odontomen in het frontgedeelte 
der kaken wordt aangetroffen dan op latere leeftijd het geval is. Boven het 9e jaar wordt 
de tumor vrijwel uitsluitend aangetroffen in de premolaar-molaarstreek van maxilla en 
mandibula. We zien ook in dit geval dat de odontogene weefsels die bij de tumorvor- 
ming betrokken zijn op de verschillende leeftijden in verschillende kaakgedeelten actief 
zijn.

4.3.5. Beschrijving der histopathologische aspecten
Aangezien het histologische beeld der vier gevallen uit het eigen archief per geval ver
schillende aspecten toont, zullen ze apart beschreven worden.
geval 1: De tumor bestaat uit een enigszins bolvormige structuur, voornamelijk opge
bouwd uit bindweefsel van wisselende celrijkdom met een fibromyxoid karakter. Vel
den epitheel zijn aanwezig waarvan de aan het bindweefsel grenzende rand bestaat uit 
een rij hoge cylindercellen en waarin centraal een reticulum stellatum-achtig weefsel 
wordt gezien. De hoge cylindercellen tonen een apicale oriëntatie van de kern en basaal 
van deze cellen bevinden zich op sommige plaatsen gemineraliseerde partikels. Op an
dere plaatsen is langs de basale zijde een eosinofiele homogene zóne aanwezig waar
langs cellen, afkomstig uit het bindweefsel, komen te liggen (Fig. 4, 5, Plaat VI).
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Fig. 4. Ameloblastisch fibro-odontoom. Afzetting van op dentine lijkend materiaal langs hoog 
cylinderepitheel (H.E., 96X). Zie eveneens plaat VI.

Fig. 5. Ameloblastisch fibro-odontoom. Gemineraliseerde partijen in epitheliale velden (H.E., 
96X).
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Fig. 6. Ameloblastisch fibro-odontoom. Hyaliene partijen langs hoog cylinderepitheel (H.E., 
60X). Zie eveneens plaat I.

Fig. 7. Ameloblastisch fibro-odontoom. Tandkiemachtige formaties in fibromyxoid weefsel.

Afzetting van glazuur en dentine wordt gezien; echter in omgekeerde ver ou ing, et entine 
omsluit het (donkerder kleurend) glazuur (H.E., 25X).
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Fig. 8. Ameloblastisch fibro-odontoom. Gemineraliseerde gedeelten in de langs het epitheel 
gelegen hyaliene partijen (H.E., 60X). Zie eveneens plaat II.

geval 2: De tumor bestaat uit celrijk fibromyxoid bindweefsel waarin velden en strengen 
epitheel. Op enkele plaatsen is langs dit epitheel een homogene eosinofiele, gedeeltelijk 
gemineraliseerde massa aanwezig. Ook langs het epitheel worden, op plaatsen waar dit 
bestaat uit hoge cylindercellen, gemineraliseerde deeltjes waargenomen (Fig. 6; Plaat I). 
geval 3: De tumor bestaat uit een bolvormige structuur waarin centraal dentine- en gla- 
zuurmatrix, respectievelijk dentine en glazuur aanwezig zijn. Langs de glazuurmatrix 
worden rijen hoge cylindercellen waargenomen. In het dentine, dat tubuli bevat, bevin
den zich holten met fibreus weefsel. Plaatselijk is op het dentine cement afgezet. Aan de 
periferie van de laesie worden velden mesenchymaal weefsel gezien waarin het bind
weefsel een Fibromyxoid karakter toont. Ook worden hierin velden en strengen odonto- 
geen epitheel aangetroffen. In de velden epitheel komt het tot een op reticulum stella- 
tum gelijkende structuur. De strengen epitheel zijn voor het merendeel tweelagig met 
kubische cellen (Fig. 7).
geval 4: De tumor bestaat voornamelijk uit bindweefsel met het fibromyxoide uiterlijk 
zoals dat in de jonge pulpa gezien wordt. Aan de periferie is enig fibreus weefsel aanwe
zig. Verspreid door het weefsel liggen strengen en nesten van kubisch epitheel. Op som
mige plaatsen wordt een cylinderepitheel gezien. In het bindweefsel tussen de epitheel- 
nesten wordt een homogene eosinofiele massa aangetroffen. Plaatselijk is deze gemine
raliseerd. Ook in het epitheel worden gemineraliseerde basofiele partikels aangetroffen 
(Fig. 8; Plaat II).
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4.3.6. Bespreking der histopathologische aspecten
Het beeld der vier tumoren past bij dat van een ameloblastisch fibro-odontoom. Toch 
bestaan er onderling aanzienlijke verschillen. In geval 3 is de tumor voornamelijk opge
bouwd uit harde tandweefsels en zijn de odontogene zachte weefsels aan de periferie 
gelocaliseerd. Daar tegenover staat geval 1. Hierin is nauwelijks sprake van harde weef
sels. Slechts hier en daar ligt wat dentinematrix of glazuur langs de strengen op amelo- 
blasten gelijkende cellen. Geval 2 en 4 nemen een enigszins intermediaire positie in; vrij 
veel dentinematrix is gevormd en deels gemineraliseerd, maar glazuur is nauwelijks aan
wezig. Het gevormde dentine in deze vier gevallen is soms tubulair, elders ook atubulair 
en homogeen.
Het odontogene epitheel heeft verschillende verschijningsvormen. In geval 1 is het aan
wezig in de vorm van hoge cylindercellen met een uitgesproken apicale kernplaatsing. 
In de andere gevallen is het epitheel cylindrisch of zelfs kubisch en is geen kernpolariteit 
aanwezig. Toch is in alle vier gevallen sprake van eenzelfde tumor; slechts is een ver
schil in differentiatie aanwezig, vergelijkbaar met stadia in de vorming van de tandkiem. 
Het meest karakteristieke histologische aspect van het ameloblastische fibro-odontóom 
blijkt het embryonaal aandoende bindweefsel te zijn dat door de gehele tumor heen 
voorkomt. Gemineraliseerde gebieden zijn soms slechts plaatselijk en in geringe mate 
aanwezig. Het odontogene epitheel is, evenals het fibromyxoide bindweefsel, identiek 
met dat van een ameloblastisch fibrdom. De gemineraliseerde structuren, gelijkend op 
glazuur en dentine maken het onderscheid mogelijk. Het epitheel dat in samenhang met 
de gemineraliseerde gebieden wordt aangetroffen, bestaat uit hoge cylindercellen, gelij
kend op ameloblasten. Het epitheel, gevonden in het fibromyxoide bindweefsel bestaat 
uit kubische cellen en gelijkt op het epitheel, gevonden in het ameloblastische fibroom. 
Indien het bindweefselstroma maligne kenmerken als anaplasie en polyformie gaat aan
nemen, ontstaat het uiterst zeldzame ameloblastische odonto-sarcoom. Een drietal ge
vallen werd beschreven door Gorlin (1970), zij het tevens onder de naam dentino-sar- 
coom. Howell & Burkes (1977) rapporteerden een tweetal patiënten met een amelo
blastisch fibro-odontoom dat ontaardde in ameloblastisch fibro-sarcoom.

4.3.7. Differentiële diagnostiek
In de indeling volgens Pindborg & Kramer (1971) wordt melding gemaakt van het odon- 
to-ameloblastoom. Deze auteurs verstaan hieronder een tumor, gekenmerkt door de 
aanwezigheid van glazuur, dentine en odontogeen epitheel dat zowel in morfologie als 
gedrag lijkt op een ameloblastoom. Deze tumor heeft dus geen bindweefselpartijen die 
gelijk zijn aan ameloblastisch fibroom zoals dat met het ameloblastische fibro-odon
toom wel het geval is. Het onderscheid tussen ameloblastisch fibro-odontoom en odon- 
to-ameloblastoom ligt in de aanwezigheid van fibromyxoide matrix in de eerste en de 
aanwezigheid van ameloblastomateus epitheel in de laatste.
Uiteraard is het agressieve karakter van het ameloblastomateuze epitheel verantwoor
delijk voor het klinisch gedrag van het odonto-ameloblastoom. Deze tumor groeit inva- 
sief in tegenstelling tot het ameloblastische fibro-odontoom dat met het ameloblastische 
fibroom de goedaardige expansieve groei gemeen heeft.
Het odonto-ameloblastoom is een uiterst zeldzame tumor. Eén geval, gepubliceerd 
door Frissell & Shafer (1953) is in de literatuur bekend.
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4.4. ODONTOOM

4.4.1. Inleiding
Na de vorming van de harde tandweefsels gaan de ameloblasten in regressie en de pulpa 
verliest zijn fibromyxoide karakter. De groei van de harde tandweefsels is wat het gla
zuur betreft voorbij; de dentineafzetting kan nog lange tijd langzaam voortduren.
De odontogene mengtumor waarin geen ameloblasten gevonden worden en ook het ka
rakteristieke aspect van het ameloblastische fibroom niet gezien wordt, maar waarin 
wel grote hoeveelheden dentine en glazuur aanwezig zijn, wordt odontoom genoemd. 
Er worden twee vormen onderscheiden: het compound odontoom — vele kleine 
odontoïden, de tandopbouw is herkenbaar, en het complex odontoom waarin glazuur, 
dentine en bindweefsel kris kras door elkaar liggen.
Pindborg en Clausen (1958) spreken van het complex odontoom als eindstadium van 
een ameloblastisch fibro-odontoom. Godin c.s. (1961) onderscheidt het complex odon
toom van het ameloblastische fibro-odontoom door de aanwezigheid van ameloblasten 
in het laatste.
Ook andere auteurs spreken over de relatie tussen het odontoom en het ameloblasti
sche fibro-odontoom (Cina c.s., 1961; Eversole c.s., 1971; Pindborg & Kramer, 1971).
Uit de definities van het odontoom blijkt weinig verschil van mening te bestaan indien 
het gaat over de volledig gevormde laesie. Het nog in ontwikkeling zijnde odontoom le
vert meer moeilijkheden. De overeenkomst van het in ontwikkeling zijnde odontoom 
met het ameloblastische fibro-odontoom wordt gememoreerd door onder andere Ever
sole c .s. (1971) en Pindborg en Kramer (1971).
Pindborg en Clausen (1958) daarentegen stellen dat een complex odontoom geen odon- 
togeen weefsel bevat. Een in ontwikkeling zijnd odontoom is dus per definitie een ame
loblastisch fibro-odontoom.
De vraag of we hier te doen hebben met twee verschillende aandoeningen of om fasen 
in een voortschrijdende differentiatie schijnt onvoldoende beantwoord te zijn.
Om de karakteristieke eigenschappen van de odontomen vast te stellen werd een on
derzoek verricht met behulp van eigen patientenmateriaal en gepubliceerde gevallen. 
Met betrekking tot het gepubliceerde materiaal zij opgemerkt dat de reeds eerder ver
melde criteria werden aangehouden. Bovendien werden complex en compound odon
toom apart verwerkt.

4.4.2. Lijst van gepubliceerde complex odontomen
auteur(s) jaar leeftijd gesl. plaats
Riddet 1944 2 S front maxilla*
Stafne 1944 42 S front maxilla
Thoma & Goldman 1946 26 s P-M mandibula

16 $ front maxilla
8 s front maxilla

24 s P-M mandibula
20 $ P-M mandibula

* zie voetnoot op pag. 17
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Straith 1950
Maxwell & Blackstone 1952
Broadway & Broadway 1953
Grodjesk 1953
Husted & Pindborg 1953

Andersen 1955
Deighanc.s. 1956
Antoni & Booker 1957
Stoopack 1957
Adelman & Friedman 1959
McEvoy 1959
Clausen 1959
Schultz & Vazirani I960
Simon & Topazian 1962
Hitchin 1962
McAnsh & Owen 1963
Northrop 1963

Olech 1963
Schreiber 1963
Panders 1964
Mintz & Pasqual 1964
Henriksson & Kjellman 1964
Bodnec 1966
Hopper 1970
Trodahl 1972

Caton c.s. 1973
Sidhuc.s. 1973
Curreric.s. 1975
Sedano & Pindborg 1975

eigen patiënten

21 S front maxilla
20 $ P-M maxilla
19 $ P-M maxilla
9 Ï front maxilla

25 s P-M mandibula
10 $ P-M mandibula
22 5 P-M mandibula
30 S P-M maxilla
16 ? P-M maxilla
26 S P-M mandibula
58 S P-M mandibula
13 S front mandibula
10 S P-M mandibula
13 S front maxilla
30 $ P-M mandibula

9 s P-M maxilla
15 s front maxilla
12 ? P-M mandibula
30 ? P-M maxilla
24 3 P-M mandibula
19 ? P-M mandibula
9 3 front maxilla

45 5 P-M mandibula
27 3 P-M maxilla
17 3 P-M mandibula
20 3 front maxilla
15 3 P-M maxilla

7 3 P-M mandibula
19 3 P-M mandibula
48 3 P-M maxilla
.28 3 P-M mandibula
12 3 P-M maxilla
21 3 front mandibula
33 3 front mandibula
10 3 front maxilla
18 3 front mandibula
33 3 front mandibula
14 3 P-M mandibula
14 Ï front mandibula
66 3 P-M mandibula
12 ? front maxilla
58 3 P-M maxilla
14 3 front mandibula
13 ? front maxilla
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10 3 front maxilla
9 3 front maxilla

22 3 front maxilla
8 S front maxilla

28 3 P-M maxilla
18 3 P-M mandibula
16 ? front maxilla
10 ? front maxilla
15 3 front maxilla
11 3 front mandibula
9 3 front mandibula

22 ? P-M mandibula

4.4.3. Quantitatieve bewerking 
Totaal aantal: 63 
Leeftijdsverdeling: 0-9 9 patiënten (14%)

10- 19 27 patiënten (43%)
20jaar en ouder 27 patiënten (43%)

De gemiddelde leeftijd waarop de aandoening wordt gediagnostiseerd is 20,6 jaar. 
De verdeling over de geslachten is de volgende:
mannen : 47 (75%)
vrouwen: 16 (25%)
Localisatie

maxilla frontstreek 20 (32%) gern, leeftijd 14,0 jaar
P-M- streek 12 (19%) gern, leeftijd 26,0 jaar

mandibula frontstreek 9 (14%) gern, leeftijd 18,4 jaar
P-M- streek 22 (34%) gern, leeftijd 24,6 jaar

Localisatie opgesplitst per leeftijdsklasse:
0-9 jaar

maxilla frontstreek 6 (67%)
P-M- streek 1 (11%)

mandibula frontstreek 1 (11%)
P-M- streek 1 (11%)

10-19 jaar

maxilla frontstreek 10 (37%)
P-M- streek 4 (15%)

mandibula frontstreek 5 (18%)
P-M- streek 8 (30%)
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20jaar en ouder
... front maxilla frontstreek _4 (15%) 

P-M-streek ' 7 (25%)

mandibula
frontstreek _3 (12%) 
P-M-streek ' 13 (48%)

4.4.4. Bespreking
Quantitatieve bewerking van het verzamelde materiaal levert de volgende gegevens:
De leeftijd waarop de afwijking gemiddeld gediagnosteerd wordt is 20,6 jaar.
De meest voorkomende localisatie is de premolaar-molaarstreek van de mandibula, 
vrijwel onmiddellijk gevolgd door het frontgedeelte van de maxilla. Cina c.s. (1961) 
vond in zijn serie een percentage van 73% in de premolaar-molaarstreek van de mandi
bula; Budnick (1976) vond 32% voor de premolaar-molaarstreek van de mandibula en 
34% voor het frontale gedeelte van de maxilla. Godin c.s. (1961) geeft een percentage 
aan van 70% voor de premolaar-molaarstreek van maxilla en mandibula tesamen; dit 
percentage bedraagt in de bovenstaande serie 53%.
De 17 complex odontomen uit het eigen archief tonen als meest voorkomende localisa
tie het frontgedeelte van de maxilla en wel 53%. De premolaar-molaarstreek van de 
mandibula bevat slechts 18% der gevallen. Dit zijn van de overigen afwijkende gegevens 
waarvoor mogelijk de geringheid van het aantal gevallen verantwoordelijk is.
De gemiddelde leeftijd van 20 jaar in het eigen materiaal is zeer goed in overeenstem
ming met de gemiddelde leeftijd van de gevallen verzameld in de grote serie. Ook de 
leeftijdsopbouw toont geen opvallende verschillen - 14%-43%-43% versus 18%-53%- 
29% in de eigen serie.
De variatie in localisatie met veranderende leeftijd is overeenkomstig het ameloblasti- 
sche fibroom en het ameloblastische fibro-odontoom. Onder het 10e jaar komt 78% der 
gevallen voor in het frontgedeelte der kaken; daarna is dit percentage veranderd in 
41%. Ook hier zien we een voorkeurslocalisatie die samenhangt met de leeftijd. De neo- 
plastische activiteit die aanwezig kan zijn in de odontogene weefsels, verplaatst zich dus 
ook in dit geval naar distaai bij toenemende leeftijd.

4.4.5. Beschrijving der histopathologische aspecten
De 17 gevallen zullen niet ieder apart besproken worden maar een totaalbeeld zal ge
schetst worden.
Het materiaal bestaat uit fibreus weefsel met daarin onregelmatig gevormde conglome
raten van glazuurmatrix en dentine. Dit dentine is soms tubulair, soms atubulair. In het 
fibreuze weefsel liggen kleine gemineraliseerde partikels waarin concentrische ringen 
zichtbaar zijn. Plaatselijk liggen langs de glazuurmatrix cellen die aan ameloblasten 
doen denken. Deze cellen kunnen ook in velden aanwezig zijn; in deze velden worden 
eveneens gemineraliseerde partikels tussen de cellen aangetroffen. Ook wordt pulpa- 
weefsel gezien met een odontoblastenrij langs het dentine.
In het fibreuze weefsel worden een enkele maal nesten en strengen odontogeen epitheel 
gezien (Fig. 9-12).
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Fig. 9. Complex odontoom. Hoog cylinderepitheel in relatie met glazuurmatrix en dentine 
(H.E., 96X).

Fig. 10. Complex odontoom. Pulpa-achtige structuur waarin zich langs het dentine een rij 
odontoblasten rangschikt, hiervan gescheiden door een strook predentine (H.E., 96X).
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Fig. 11. Complex odontoom. Rudimentaire epitheelnesten en gemineraliseerde partikels infi- 
breus weefsel (H.E., 60X).

Fig. 12. Complex odontoom. Epitheelnesten in fibreus weefsel (H.E., 60X).
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4.4.6. Bespreking der histopathologische aspecten
Het complex odontoom bestaat uit onregelmatig gevormde dentine- en glazuurstructu- 
ren die in een ongeordend verband ten opzichte van elkaar liggen. Een enkele maal 
worden langs de randen van het glazuur en dentine nog ameloblasten of odontoblasten 
aangetroffen. Pulpaweefsel kan aanwezig zijn. Onregelmatig gevormde gemineraliseer
de partikels liggen zowel in fibreus weefsel als in velden epitheliale cellen.
Ook nestjes odontogeen epitheel, kleine donkere cellen met een helder cytoplasma 
worden gezien. Geen enkele maal echter wordt fibromyxoid weefsel, met daarin streng
en en velden epitheel zoals aanwezig in de in het voorgaande besproken tumoren aan
getroffen. De odontogene weefsels in het complex odontoom beperken zich tot langs 
glazuur en dentine gelegen amelo- en odontoblasten. Zowel tubulair als atubulair denti
ne wordt in dezelfde aandoening aangetroffen.

4.5. COMPOUND ODONTOOM

4.5.1. Lijst van gepubliceerde compound odontomen
auteur(s) jaar
Nolan & Kennedy 1942
Repass 1946
Chyroweth 1947
Chambers 1950
Bradley 1951
Amies 1952
Husted & Pindborg 1953
Broadway & Broadway 1953

Raphael 1955
Christensen 1956
Tebo&Degnan 1957
Hitchin & Mason 1958

Sallmann 1958
Adelman & Friedman 1959
Nel 1960
Hitchin 1962

Samuels & Gerry 1963
Tidmarsh 1963

* zie voetnoot op pag. 17

leeftijd gesl. plaats
41 5 front maxilla*
31 ? front maxilla
11 S front maxilla
10 s front maxilla
27 s front maxilla

3V2 s front maxilla
27 s front maxilla
19 s front mandibula
19 s front maxilla
19 s front maxilla
9 $ front maxilla

11 ? P-M maxilla
32 s front maxilla
13 s P-M mandibula
18 Ï front maxilla
21 s front mandibula
44 s front maxilla

9 5 front maxilla
9 s front maxilla

32 s P-M mandibula
8 ? front maxilla
5 3 P-M maxilla

20 S P-M maxilla
9 S front maxilla
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Cardillo 1963 11 3 front mandibula
Hitchin & Dekonor 1963 5 $ front maxilla

8 2 front maxilla
Wallace 1964 19 3 P-M maxilla
Wetzstein 1966 9 3 front maxilla
Forest & Mercier 1967 6 2 front mandibula
Seth 1968 5 2 front maxilla
Soni & Simpson 1968 24 2 front mandibula

16 3 front maxilla
Thompson c.s. 1968 10 3 front maxilla

10 3 front mandibula
Browne 1970 39 3 front maxilla

15 3 front maxilla
15 3 front mandibula
10 3 P-M mandibula

Thompson & Bolden 1969 11 3 front mandibula
Hunsuck 1970 7 2 front maxilla
Gupta & Wadker 1970 17 3 front maxilla
Noonan 1971 5 2 front mandibula
Sedano & Pindborg 1975 15 3 front maxilla
eigen patiënten 1976 14 3 front maxilla

9 3 P-M mandibula
11 3 front maxilla
12 2 front mandibula
9 2 front maxilla

18 2 front mandibula
15 3 front maxilla
32 3 front mandibula

4.5.2. Quantitatieve bewerking
Totaal aantal: 52
Leeftijdsverdeling: 0-9 16 patiënten (33%)

10-19 24 patiënten (44%)
20jaarien ouder 12 patiënten (23%)

De gemiddelde leeftijd waarop de aandoening wordt gediagnostiseerd is 15,9 jaar. 
De verdeling over de geslachten is de volgende: 
mannen: 36 (70%) 
vrouwen: 15 (30%)
Localisatie:

maxilla frontstreek 
P-M- streek

32 (61%) gern, leeftijd 16,3 jaar 
4 ( 8%) gern, leeftijd 13,8 jaar

mandibula frontstreek 
P-M- streek

12 (23%) gern, leeftijd 15,3 jaar 
4 ( 8%) gern, leeftijd 16,0 jaar
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Localisatie opgesplitst per leeftijdsklasse: 
0-9jaar

maxilla frontstreek 
P-M- streek

12 (75%) 
I ( 6%)

mandibula frontstreek 
P-M- streek

2 (13%) 
1 (

10-19 jaar 

maxilla frontstreek 
P-M- streek

[3 (54%)
2 ( 8%)

mandibula frontstreek 
P-M- streek

7 (29%) 
2 ( 9%)

20 jaar en ouder
... frontstreek maxilla P-M- streek

7 (58%) 
1 ( 8%)

mandibula frontstreek 
P-M- streek

3 (25%) 
1 ( 8%)

4.5.3. Bespreking
Quantitatieve bewerking van de verzamelde compound odontomen toont het volgende: 
De leeftijd waarop de tumor gemiddeld gediagnosteerd wordt, is 15,9 jaar.
De meest waargenomen localisatie is het bovenfront en wel 61% der patiënten. Cina c.s. 
(1961) vond in zijn serie van 8 compound odontomen 3 in het frontgedeelte van de 
maxilla en 5 in het frontgedeelte van de mandibula. Budnick (1976) vond in zijn serie 
een percentage van 61% voor het frontgedeelte van de maxilla; dit percentage is iden
tiek aan het in de huidige serie gevonden. Helaas kon het grote aantal odontomen dat 
deze auteur vermeldt door onvoldoende documentatie niet nader quantitatief uitge
werkt worden.
De variatie in localisatie die optreedt bij veranderende leeftijd zoals deze gevonden 
werd in de voorgaand besproken odontogene mengtumoren werd niet aangetroffen in 
het compound odontoom. Onder het 10e jaar kwam 88% der tumoren voor in het front
gedeelte der kaken; daarna 83%. De premolaar-molaarstreek van zowel maxilla als 
mandibula blijft schaars bedeeld. Op dit verschil in gedrag met de andere odontogene 
mengtumoren zal nader worden ingegaan in het gedeelte waar de onderlinge relatie van 
deze tumoren besproken wordt.
Het eigen materiaal van 8 compound odontomen toont als meest voorkomende locali
satie het frontgedeelte van de boven- en onderkaak, tesamen 88%; de gemiddelde leef
tijd bedraagt 15,0 jaar. Beide gegevens komen overeen met de in de literatuur vermelde.
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4.5.4. Beschrijving der histopathologische aspecten
Evenals bij het complex odontoom wordt ook hier bij het compound odontoom een to
taalbeeld opgebouwd uit de 8 tumoren die in het eigen archief aanwezig waren. De tu
mor bestaat uit dentine, glazuur en glazuurmatrix alsmede pulpaweefsel in een geor
dend patroon gerangschikt en liggend in fibreus weefsel. In het fibreuze weefsel worden 
kleine nesten epitheel gevonden met daar vlak bij liggende verkalkte partikels. Op som
mige plaatsen langs de glazuurmatrix worden ameloblasten gezien. Ook zijn odonto- 
blasten langs dentinematrix aanwezig (Plaat III).

4.5.5. Bespreking der histopathologische aspecten
Het beeld van het compound odontoom is qua microscopie gelijk aan dat van het com
plex odontoom. Het verschil is gelegen in de rangschikking der tandweefsels die bij het 
compound odontoom zodanig is dat odontoïden gevormd worden. Bovendien is het 
dentine uitsluitend tubulair.
Odontogene weefsels als fibromyxoid bindweefsel in samenhang met strengen en nesten 
odontogeen epitheel worden in het compound odontoom evenmin aangetroffen als in 
het complex odontoom, tenzij in stricte samenhang met de afzetting van tandweefsels 
en niet vrij aan de periferie van de tumor zoals dat gezien wordt in het ameloblastische 
fibro-odontoom.
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Hoofdstuk 5.

BESPREKING VAN DE ONDERLINGE RELATIE DER ODONTO- 
GENE MENGTUMOREN

5.1. INLEIDING

Aan de hand van de in het voorgaande hoofdstuk verkregen gegevens kan nu de onder
linge relatie der odontogene mengtumoren aan een nadere beschouwing onderworpen 
worden.
Indien de histologische criteria der odontogene mengtumoren op een rij gezet worden, 
ontstaat het volgende beeld:
— ameloblastisch fibroom alleen zachte weefsels
— ameloblastisch fibro-dentinoom idem + dentine
— ameloblastisch fibro-odontoom idem + dentine en glazuur
— odontoom alleen harde tandweefsels
Bij de bestudering van het eigen materiaal werd een aantal gevallen gevonden, waarin 
wel ameloblastisch weefsel maar geen weefsel, gelijkend op ameloblastisch fibroom, ge
vonden werd. Volgens de criteria van Gorlin c.s. (1961) zouden we dan te doen hebben 
met een ameloblastisch fibro-odontoom. Het is echter niet aan te nemen dat het odon
toom zou ontstaan zonder een voorafgaande formatieve fase waarin wel odontogeen 
weefsel aanwezig is geweest. Het is dus moeilijk te onderscheiden tussen ameloblastisch 
fibro-odontoom en in ontwikkeling zijnd odontoom. Dit gevoegd bij het feit dat ook 
beelden werden gezien waarbij de afwijking centraal het beeld toonde van een complex 
odontoom en perifeer dat van een ameloblastisch fibroom — de minst en meest gediffe- 
rentiëerde odontogene mengtumor verenigd in één laesie — deed de vraag bij ons opko
men of we bij de verschillende odontogene mengtumoren niet te maken hebben met 
dezelfde aandoening in verschillende rijpingsfasen.
Deze vraag is reeds eerder in de literatuur naar voren gebracht. Cahn en Blum poneer
den in 1952 de stelling dat de verschillende odontogene mengtumoren fasen zijn van 
een ontwikkeling die aanvangt met het ameloblastische fibroom en eindigt met een 
odontoom, complex of compound. Andere auteurs waaronder Godin c.s. (1961) komen 
niet tot een dermate duidelijke stellingname maar achten de mogelijkheid van een 
voortgaande ontwikkeling zeer wel mogelijk.
Als argumenten, pleitend voor het bestaan van een continue reeks binnen de odontoge
ne mengtumoren kunnen de volgende aangevoerd worden: histologische beelden wor
den aangetroffen waarin aspecten van alle genoemde tumoren aanwezig zijn met de 
meest uitgerijpte delen centraal en de meest prille perifeer.
Dergelijke gevallen werden beschreven door Wainoright (1945) en Vianna (1966). Ook 
in het eigen materiaal is een dergelijk geval aanwezig. Chaudhry c.s. (1962) beschreef 
een mengvorm van een ameloblastisch fibroom met een ameloblastisch fibro-denti
noom. Het voorkomen van odontoïden in een ameloblastisch fibroom werd beschreven 
door Brandon (1949) en door Cina c.s. (1961).
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Bovendien is een ameloblastisch fïbroom gerecidiveerd als ameloblastisch fibro-odon- 
toom en daarna als odontoom (Trodahl, 1972) en recidiveerden een aantal ameloblasti- 
sche fibro-odontomen als odontomen (Riddet, 1944; Clausen, 1959; Trodahl, 1972). 
Argumenten tegen het bestaan van een continue reeks werden aangevoerd in de publi
catie van Eversole c.s. (1971). Deze auteur vergelijkt de klinische kenmerken van de di
verse odontogene mengtumoren en concludeert mogelijk toch met verschillende aan
doeningen te doen te hebben.
Wij zullen het in het voorgaande vermelde materiaal eveneens vergelijken met betrek
king tot leeftijd en plaats. Aangezien uit de voorgaande analyse gebleken is dat de voor- 
keurslocalisatie met de leeftijd wisselt, zal ook per leeftijdsgroep vergeleken worden. 
Het ameloblastische fibro-dentinoom wordt hierin niet betrokken gezien het geringe 
aantal gevallen. De gegevens, verkregen in de aparte besprekingen, worden hier ge
bruikt.

5.2. RESULTATEN DER VERGELIJKING

Tabel 3. Vergelijking van de localisaties en de gemiddelde leeftijden der diverse odon
togene mengtumoren

front P-M streek gem. leeft.

ameloblastisch fibroom
sup.

2%
inf.
10%

sup.
11%

inf.
77% 14,5 jaar

ameloblastisch
fibro-odontoom

20% 7% 28% 45% 10,4jaar

complex
odontoom

32% 14% 19% 34% 20,6 jaar

compound 61% 23% 8% 8% 15,9 jaar
odontoom
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Tabel 4. Vergelijking van de verdeling over de geslachten van de diverse odontogene 
mengtumoren

mannen vrouwen
ameloblastisch 54% 46%
fibroom

ameloblastisch 58% 42%
fibro-odontoom

complex 75% 25%
odontoom

compound 70% 30%
odontoom

Tabel 5. Vergelijking van de gemiddelde leeftijd van voorkomen in de diverse kaakge- 
deelten van de odontogene mengtumoren (leeftijd in jaren)

front P-M streek
sup. inf. sup. inf.

ameloblastisch
fibroom

1,5 6,2 14,2 15,8

ameloblastisch
fibro-odontoom

8,5 5,7 10,0 12,3

complex
odontoom

14,0 18,4 26,0 24,6

compound
odontoom

16,3 15,3 13,8 16,0

5.3. BESPREKING

We zien in de reeks van odontogene mengtumoren een geleidelijke toename van het 
aantal gevallen in het frontgedeelte der kaken bij een toenemende differentiatie (Tabel 
3). De cijfers betreffende de localisatie komen tussen het ameloblastische fibro-odon- 
toom en het complex odontoom het meest overeen. Beide aandoeningen tonen geen 
uitgesproken voorkeur voor enig kaakdeel zoals dat bij het ameloblastische fibroom en 
het compound odontoom wel het geval is. Opmerkelijk is dat het compound odontoom 
uitsluitend voorkomt in het frontgedeelte van de kaken (84% der gevallen) en het ame-
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loblastische fibroom daarentegen vrijwel uitsluitend in de premolaar-molaarstreek 
(88%). Voorts is het compound odontoom een goed gedifferentiëerde laesie, zowel his- 
to- als morfologisch terwijl het ameloblastische fibroom een analogon is van de tandont- 
wikkeling in een zeer primitieve fase. Deze extremen in twee opzichten, localisatie en 
morfologie, zouden er op kunnen wijzen dat ontsporingen in het voorste gedeelte van 
de tandlijst leiden tot goed gedifferentiëerde vormsels, maar dat in het meer distale deel 
de differentiatie minder uitgesproken is ten voordele van de groeipotentie. De amelo
blastische fibro-odontomen en complex odontomen zouden dan een intermediaire posi
tie innemen.
Vergelijking van de frequentieverdeling over mannen en vrouwen laat zien dat alle 
odontogene mengtumoren meer voorkomen bij mannen dan bij vrouwen (Tabel 4). Dit 
is in tegenspraak met de bevindingen van Eversole c.s. (1971). Hij vond in zijn vergelij
kend onderzoek dat het complex odontoom meer voorkwam bij vrouwen, het com
pound odontoom gelijkelijk verdeeld was over de sexen en dat de andere een voorkeur 
hadden voor het mannelijk geslacht. Hij gebruikt zijn gegevens als argument tegen de 
gedachte aan de verschillende odontogene mengtumoren als fasen in een continue 
reeks. In de hier vermelde serie blijkt deze discrepantie echter niet te bestaan zodat dit 
argument vervalt.
Uit Tabel 5 kunnen een aantal gevolgtrekkingen gemaakt worden. Het blijkt dat odon
togene mengtumoren — met uitzondering van het compound odontoom — op jonge 
leeftijd vooral voor in de mond aangetroffen worden. Dit werd reeds opgemerkt in de 
aan elk van deze tumoren apart gewijde beschouwingen en het laat zich verklaren uit de 
van voor naar achter in de kaak verlopende activiteit der odontogene weefsels. Dat het 
compound odontoom niet bij deze wetmatigheid is betrokken, is merkwaardig.
Men zou hieruit kunnen opmaken dat er meer verschil is tussen complex en compound 
odontoom dan een al of niet regelmatige rangschikking der tandweefsels. Verder doet 
het feit dat het compound odontoom op vrijwel gelijke leeftijd door de gehele kaak aan
getroffen wordt, het vermoeden rijzen, dat de voornaamste aetiologische factor niet van 
de odontogene weefsels zelf uit opereert, maar buiten deze weefsels gelegen is. Het ge
geven dat compound odontomen familair en/of multipel kunnen voorkomen, zou even
eens in deze richting kunnen wijzen (Thompson c.s., 1968; Browne, 1970).
Het feit dat in de compound odontomen het dentine steeds tubulair is in tegenstelling 
tot het dentine dat gevonden wordt in de complex odontomen en ameloblastische fibro- 
odontomen is een verder argument voor het duidelijk afwijkend karakter van de eerste 
vorm.
Aangezien vrijwel alle compound odontomen uitgerijpte, inactieve laesies waren, is ook 
een andere verklaring mogelijk, namelijk dat het compound odontoom alleen op zeer 
jeugdige leeftijd kan ontstaan; de gevallen die op latere leeftijd, na het 9e jaar, worden 
gediagnostiseerd, zouden reeds eerder gevormd zijn. Hierdoor blijft dan de verdeling 
over de kaken op latere leeftijd gelijk aan die op jeugdige leeftijd omdat er op latere 
leeftijd geen neoplastische proliferatie meer plaats vindt. Op jeugdige leeftijd zijn de 
odontogene weefsels immers vooral in het frontgedeelte der kaken actief zoals we ge
zien hebben bij de andere odontogene mengtumoren. Als boven het 9e jaar de activiteit 
der odontogene weefsels zich meer naar distaai heeft verplaatst, blijkend uit het feit dat

45



de overige odontogene mengtumoren een met de leeftijd variabele voorkeurslocalisatie 
bezitten, doet het compound odontoom niet meer mee.
Het feit dat in de compound odontomen niet alleen histogenetische differentiatie, vorm
ing van tandweefsels, maar tevens morfogenetische differentiatie, vorming van odon- 
toïden plaats vindt, zou hierdoor mede verklaard kunnen worden indien we aannemen 
dat de morfogenetische potentie der odontogene neoplastische weefsels eerder verloren 
gaat dan de histogenetische potentie. Dat op latere leeftijd geen van beide potenties 
meer aanwezig is, blijkt uit het histologische beeld van het ameloblastische fibroom. 
Bovendien valt bij vergelijking van de odontogene mengtumoren op dat het ameloblas
tische fibro-odontoom in alle kaakgedeelten een vroegere gemiddelde leeftijd van voor
komen heeft dan het complex odontoom (Tabel 5). Eenzelfde vergelijking gemaakt tus
sen ameloblastisch fibroom en ameloblastisch fibro-odontoom laat zien dat het eerste in 
alle kaakdelen op latere leeftijd voorkomt behalve in het frontgedeelte van de maxilla. 
Dit geldt echter slechts één patient zodat hieraan geen conclusies verbonden kunnen 
worden. Deze vergelijking tussen ameloblastisch fibroom en ameloblastisch fibro-odon
toom pleit tegen een voortgaande ontwikkeling van de ene laesie in de andere.
De stelling dat ameloblastisch fibro-odontoom en complex odontoom twee fasen zijn 
van dezelfde aandoening wordt door de opgesomde kenmerken van beide aandoening
en geadstrueerd. Immers moet, als het ameloblastische fibro-odontoom een voorstadi
um zou zijn van het complex odontoom, dit eerste gemiddeld op jeugdiger leeftijd gedia- 
gnostiseerd worden en een analoge verdeling over de kaak bezitten. Beide zijn het ge
val. Identieke overwegingen pleiten tegen een verdere uitrijping van het ameloblasti
sche fibroom tot een der andere odontogene mengtumoren.
Tegen de overwegingen met betrekking tot de relatie ameloblastisch fibro-odontoom - 
complex odontoom kan ingebracht worden dat de latere leeftijd van voorkomen van 
laatstgenoemde ook veroorzaakt kan worden door het feit dat de odontogene weefsels 
op latere leeftijd primair reeds rijpere tumorvormen doen ontstaan: dan zou dit echter 
ook moeten gelden voor het ameloblastische fibroom, de minst gedifferentiëerde odon
togene mengtumor die later gediagnostiseerd wordt dan het ameloblastische fibro- 
odontoom, een gegeven dat dus duidelijk in tegenspraak is met bovenstaande overwe
ging; immers blijkt hieruit dat op latere leeftijd de odontogene weefsels juist een onrij
pere vorm doen ontstaan.
Als we het geheel overzien, moeten we concluderen dat het ameloblastische fibroom als 
zodanig niet overgaat in de andere gemengde odontogene tumoren gezien zijn afwijken
de percentages van localisatie en leeftijdsverdeling. De samenstellende weefsels, epi- 
theel en mesenchym, blijven steken in hun differentiatie in de fase van de tandontwik- 
keling waarin nog geen harde weefsels gevormd worden.
Het ameloblastische fibro-odontoom en het complex odontoom daarentegen zijn wel 
verschillende fasen van dezelfde laesie. Indien de differentiatie van epitheel en mesen
chym is voortgeschreden tot de vorming van de harde tandweefsels gaat de groei afne
men ten koste van de uitrijping en wordt het eindstadium van harde tandweefsels zon
der odontogene zachte weefsels uiteindelijk bereikt.
Het compound odontoom is niet in te passen in een voortgaande reeks van steeds toe
nemende differentiatie. Zijn localisatie en leeftijdsverdeling geven deze laesie een apar
te plaats.
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De hier vastgestelde bevindingen stemmen deels overeen met die van Eversole c.s. 
(1971), deels zijn zij ook afwijkend aangaande het ameloblastische fibro-odontoom en 
complex odontoom. Bovendien blijft het feit bestaan dat een aantal laesies met het 
beeld van een ameloblastisch fibroom na ontoereikende behandeling recidiveerden als 
verder uitgerijpte odontogene mengtumoren. Dit kan verklaard worden door aan te ne
men dat het hier eigenlijk ging om complex odontomen waarin nog geen vorming van 
harde weefsels was opgetreden.
Het ameloblastische fibroom is te beschouwen als een neoplasma. De andere odontoge
ne mengtumoren moeten daarentegen beschouwd worden als hamartomen die duide
lijk een rijpingsfase doormaken, resulterend in een niet meer groeiend conglomeraat 
van tandstructuren.
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Hoofdstuk 6.

EPITHELIO-MESENCHYMALE INTERACTIES IN DE ODONTO- 
GENE WEEFSELS

6.1. INLEIDING

De uit de tandontwikkeling bekende gegevens betreffende de wederzijdse beïnvloeding 
van epitheel en mesenchym hebben uiteraard hun weerslag gevonden in de gedachten 
over de odontogene mengtumoren. Door een aantal auteurs zijn pogingen gedaan de 
hiermee samenhangende histologische beelden te relateren aan beelden uit diverse fa
sen van de tandontwikkeling.
Schloessmann spreekt reeds in 1908 van een reactie in het bindweefsel die voorafgaat 
aan de glazuurproductie door epitheel, bestaande uit hoge cylindercellen. Hij ziet langs 
de mesenchymale randzöne een homogene, licht eosinofiele celvrije substantie zich af
tekenen die hij op grond van de zich hierin bevindende tubuli als dentine duidt. Ook 
neemt hij waar hoe deze substantie alleen gezien wordt in samenhang met hoog cylin- 
derepitheel.
In 1933 bespreekt Euler de histopathologic van een tweetal ameloblastische fibro-odon- 
tomen en gaat hierbij uitgebreid in op de relatie van epitheel met mesenchym. Hij 
spreekt over een lichte zóne in het bindweefsel langs het epitheel die zich, in relatie met 
het verschijnen van hoge cylindercellen in het epitheel, meer met eosine kleurt en as
pecten toont van predentine, bij afwezigheid van odontoblasten. Thoma en Goldman 
bespreken in hun artikel uit 1946 over odontogene tumoren ook de gemengde vormen. 
Zij beschrijven nesten van ameloblastisch weefsel, omzoomd door dentine met een on
regelmatige structuur als van secundair dentine; een reactie van het stroma in de aan
wezigheid van ameloblastisch weefsel. Ook zij maken melding van een heldere zóne die 
de epitheelnesten omringt.
In 1948 verschijnt een artikel van Wassmund waarin een ameloblastisch fibro-odon- 
toom geanalyseerd wordt. Hij vestigt de aandacht op smalle en bredere banden van een 
zwak eosinofiel materiaal dat zonder structuur schijnt. Hij noemt het cementachtige 
grondsubstantie. Meestal zijn deze door hem colloïdaal genoemde gebieden aanwezig 
in relatie met epitheel. Wassmund (1948) merkt dan op dat de homogene eosinofiele ge
bieden een product zijn van het bindweefsel maar dat de nabijheid van epitheel de vor
ming ervan schijnt op te roepen.
Husted en Pindborg (1953) beschrijven een aantal odontogene mengtumoren en behan
delen daarbij het voorkomen van homogeen eosinofiel materiaal met een fijne streping 
dat zij als weinig gedifferentiëerd dentine beschouwen, gevormd zonder aanwezigheid 
van duidelijk als odontoblasten herkenbare cellen. In 1955 beschrijft Pindborg een 
odontogene mengtumor die uitgebreide hyalinisatie van het bindweefsel toont, welke 
hyalinisatie hij toeschrijft aan een inductieve beïnvloeding, van het epitheel uitgaand. 
Hij duidt dit materiaal, waar plaatselijk mineralisatie in optreedt als dentineachtige sub
stantie, gevormd zonder aanwezigheid van als zodanig herkenbare odontoblasten.
In 1956 gaat Pflüger in zijn artikel over odontomen uitgebreid in op de wederzijdse
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beïnvloeding van epitheel en mesenchym. Hij tracht verschillende beelden uit de odon- 
togene mengtumoren te correleren met fasen in de tandontwikkeling. Pflüger (1956) be
spreekt ook uitvoerig de lichte hof rond de epitheelstrengen die volgens hem het analo
gen is van het perifere, eerst gevormde predentine.
Hammarström c.s. beschrijft in 1971 een ameloblastisch fibroom en maakt hier onder
scheid tussen een celvrije, niet gehyaliniseerde zóne langs het epitheel, volgens hem cor
responderend met een vergelijkbare zóne in de tandkiem vóór de vorming van de harde 
weefsels, en een uitgebreide hyalinisatie van het stroma.
Eversole c.s. (1971) poneert de gedachte dat het hyaliene materiaal dat soms gezien 
wordt langs het epitheel een overproductie van basaalmembraan door dit epitheel zou 
kunnen zijn.
Résumerend kunnen wij de volgende voorlopige conclusies trekken. De inductie uit 
zich in de odontogene mengtumoren in de vorming van een lichte hof rond de epitheel
strengen. Deze lichte hof kan ook eosinofiel gekleurd zijn. Bovendien kunnen uitgebrei
de eosinofiele hyaliene velden, met daarin gemineraliseerde gebieden, voorkomen. Een 
duidelijke scheiding tussen het fenomeen lichte hof en hyaliene massa werd gemaakt 
door Hammarström c.s. (1971); eerdere auteurs gebruikten de begrippen door elkaar. 
De lichte hof wordt gewaardeerd als predentine door Pflüger (1956) en als analogon 
met een lichte zóne in de tandklok door Hammarström c.s. (1971). Het hyaliene eosino
fiele materiaal wordt door de meeste auteurs geacht predentine te zijn; Wassmund 
(1948) echter noemt het cementoïd en Eversole c.s. (1971) beschouwt het, indien vlak 
bij epitheel liggend, als overproductie van basaalmembraan.
Zowel over de lichte hof als over de hyaliene eosinofiele massa blijken de meningen ver
deeld te zijn. Getracht zal worden aan de hand van het eigen materiaal hierin meer in
zicht te krijgen.

6.2. MATERIAAL EN METHODEN

De in het eigen materiaal aanwezige odontogene mengtumoren werden verwerkt voor 
lichtmicroscopisch onderzoek. Diverse bindweefselkleuringen, namelijk de Mallory, 
Alcian Blue, PAS, Kreyberg en reticulinekleuring werden verricht.
Enkele stukjes werden bewerkt voor electronenmicrosopisch onderzoek volgens routi- 
nemethoden.
Bovendien was het mogelijk humaan foetaal materiaal op identieke wijze voor lichtmi- 
croscopie te verwerken.

6.3. RESULTATEN 

6.3.1. Foetaal materiaal
In de onderzochte kaakdelen worden tandkiemen aangetroffen in uitéénlopende stadia. 
Zowel tandknoppen als klokstadia en fasen waarin de harde weefsels gezien worden, 
zijn aanwezig.
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Fig. 13. Foetale tandknop. Juxta-epitheliale lichte hof (H.E., 150X). Vergelijk deze opname 
metfig. 35 op pag. 74.

Fig. 14. Foetale tandkiem in klokstadium. Er is een lichte hof zichtbaar tussen glazuurorgaan 
en papilla dentis. Plaatselijk is een artificiële splijting aanwezig (H.E., 36X).



Fig. 15. Detail van fig. 14. Lichte hof tussen epitheel (boven) en papilla dentis (onder) (Mallo
ry, 420X).

Fig. 16. Foetale tandkiem. Cervicale lus waar binnenste (onder) en buitenste (boven) glazuur- 
epitheel in elkaar overgaan. Duidelijk zichtbaar is de lichte hof langs het binnenste glazuur- 
epitheel (H.E., 96X).
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In het knopstadium wordt een lichte hof waargenomen langs het epitheel in het bind
weefsel (Fig. 13). In de hematoxyline-eosinekleuring is deze lichte hof kleurloos; de 
bindweefselvezels en fïbroblastenkernen rangschikken zich tangentiëel en er is een dui
delijke basaalmembraan zichtbaar. Deze genoemde optisch lege hof kleurt zich met de 
diverse bindweefselkleuringen als een vezelige, tangentiëel gerangschikte structuur. Het 
geheel imponeert als een vezelige verdikking van de basaalmembraan.
In het kapstadium is de situatie geheel anders. In het bindweefsel langs het nu als zoda
nig herkenbare binnenste glazuurepitheel is wederom een lichte hof zichtbaar (Fig. 14, 
15). Met de hematoxyline-eosinekleuring worden hierin fijne radiair gerangschikte ve
zeltjes waargenomen, waartussen een positief kleurend, fijn granulair materiaal aanwe
zig is; de reticulinekleuring doet deze radiaire vezels duidelijker uitkomen (Fig. 32).
In de latere fasen van de tandontwikkeling, als de dentinevorming is begonnen, zien we 
nog steeds een lichte hof, fijn granulair materiaal bevattend (Fig. 1, 16). De dentineaf- 
zetting begint als een verdikking van de basaalmembraan die binnenste glazuurepitheel 
scheidt van de mesenchymale papilla dentis, in eerste instantie zonder dat duidelijk her
kenbare odontoblasten aanwezig zijn (Fig. 17). De papilla dentis is duidelijk geken
merkt door een hoog gehalte aan zure mucopolysacchariden, aantoonbaar met de Alci- 
an Blue kleuring (Plaat V).

Fig. 17. Foetale tandkiem. Langs het in het midden van de opname horizontaal gelegen bin
nenste glazuurepitheel, bestaande uit hoge cylinder cellen, is aan de onderzijde, in het linkerge- 
deelte, als een dikke band de beginnende afzetting van dentine waarneembaar, in dit stadium 
nog zonder odontoblasten (Mallory, 96X).
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6.3.2. Ameloblastisch fibroom
De routine hematoxyline-eosinekleuring op materiaal van het ameloblastische fibroom 
toont langs de kubische epitheelcellen een duidelijk tangentiële rangschikking der fibro- 
blastenkernen. In deze gebieden wordt een lichte hof niet gezien.
Wél is een lichte hof aanwezig langs enkele epitheelknoppen, bestaande uit hoge cylin- 
dercellen (Fig. 18). Deze lichte hof kleurt zich met de bindweefselkleuringen en onthult 
dan een tangentiëel gerangschikte vezelige structuur. De indruk wordt gewekt van een 
vezelige verdikking van de basaalmembraan (Fig. 19).
Verder worden in het tumorweefsel uitgebreide myxoide velden aangetroffen, waarin 
zich plompe fïbroblastenkernen bevinden. Deze velden bevatten een verhoogd gehalte 
aan zure mucopolysacchariden, aantoonbaar met de Alcian Blue kleuring; enige gelij
kenis met jong pulpaweefsel is aanwezig (Plaat IV, V).
Een duidelijke lichte hof, gekruist door radiaire bindweefselvezels zoals aangetroffen in 
het foetale tandkiemmateriaal wordt in het ameloblastische fibroom niet aangetroffen. 
Alleen beelden, gelijkend op het knopstadium zijn aanwezig; een lichte hof die zich 
kleurt als een vezelige verdikking van de basaalmembraan.

6.3.3. Ameloblastisch fibro-odontoom
In het eigen materiaal waren vier gevallen van ameloblastisch fibro-odontoom aanwe
zig. Van drie hiervan waren nog paraffineblokjes beschikbaar zodat extra kleuringen 
uitgevoerd konden worden. De globale histopathologie is reeds in het voorgaande be
sproken. De daar gebruikte nummering zal ook hier gehanteerd worden. Bovendien 
werd van enkele details, te weten de lichte hof en het homogene eosinofiele materiaal, 
electronenmicroscopie verricht.
In geval 1 is langs het hoge cylinderepitheel op enkele plaatsen een lichte hof waar
neembaar. Deze lichte hof kleurt zich zwak met de bindweefselkleuringen (Fig. 20). 
Flierin worden vezeltjes, radiair gerangschikt, aangetroffen, die, komend vanuit het 
bindweefsel, min of meer uitwaaieren in de duidelijk zichtbare, enigszins verbrede ba- 
saalmembraan. Deze basaalmembraan kleurt zich met de bindweefselkleuringen en is 
soms zelfs zeer breed en bevat dan enige cellen (Plaat VI). Deze beelden doen denken 
aan stadia in de tandontwikkeling waarin de dentineafzetting begonnen is. Op andere 
plaatsen vindt langs de basaalmembraan afzetting plaats van als bindweefsel kleurend 
materiaal in een vezelige, tangentiëel gerangschikte massa (Fig. 21).
In het stroma van de tumor wordt op sommige plaatsen duidelijk een ophoping van zure 
mucopolysacchariden aangetroffen, vergelijkbaar met beelden uit het ameloblastische 
fibroom en de jonge tandpulpa (Plaat VII).
Geval 2 en 4 tonen identieke beelden. Temidden van fibromyxoid stroma bevinden zich 
uitgebreide hyaliene eosinofiele massa’s. Epitheelnesten worden zowel in de hyaliene 
velden als in de fibromyxoide matrix waargenomen. Er is lichtmicroscopisch geen 
scheidende basaalmembraan aanwezig tussen hyaliene massa en er in liggende epitheli
ale structuren. Plaatselijk is langs het epitheel een fibrillaire structuur aanwezig van tan
gentiëel gerangschikte vezels, de indruk wekkend van een multiplicatie der basaalmem
braan. Deze vezelige structuur gaat over in de hyaliene massa. Afzetting van deze tan
gentiële vezels vindt plaats in een juxta-epitheliale lichte zone (Fig. 22-25; Plaat I, II, 
VIII).
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Fig. 18. Ameloblastisch fibroom. Lichte hof langs hoog cylinderepitheel (H.E., 240X).

Fig. 19. Als fig. 18. De reticulinekleuring toont hoe de lichte hof langs het epitheel gevuld is 
met positief kleurend materiaal (Reticuline, 240X).
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Fig. 20. Ameloblastisch fibro-odontoom. Juxta-epitheliale lichte hof, doorkruist door radiaire 
vezels (Mallory, 150X).

Fig. 21. Ameloblastisch fibro-odontoom. Juxta-epitheliale vezelformatie (Mallory, 150X).
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Fig. 22. Ameloblastisch fibro-odontoom. Juxta-epitheliale homogene eosinofiele massa 
(H.E., 60X). Zie eveneens plaat I en II.

Fig. 23. Ameloblastisch fibro-odontoom. Afzetting van juxta-epitheliaal vezelig materiaal in 
een lichte hof, overgaand in homogene velden. De fibromyxoide matrix is deels nog aanwezig 
(FAS, 96X).
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Fig. 24. Ameloblastisch fibro-odontoom. Epitheelnest inßbromyxoide matrix. Een juxta-epi- 
theliale lichte hof is aanwezig (H.E., 240X).

Fig. 25. Ameloblastisch fibro-odontoom. Bindweefselmassa met involuerende epitheelnesten
(Mallory, 240X).
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Fig. 26. Ameloblastischßbro-odontoom. Juxta-epitheliale lichte hof, welke zich opvult met ra- 
diaire vezels (Mallory, 150X).

Fig. 27. Ameloblastisch fibro-odontoom. Afzetting van dentine (rechtsboven) langs hoog cylin-
derepitheel (Mallory, 96X).
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Geval 3 toont beelden zoals die ook in de normale tandontwikkeling worden aangetrof
fen; afzetting van dentine als verbreding van de basaalmembraan en een zwak positief 
kleurende lichte hof, gekruist door loodrecht op de basaalmembraan staande vezeltjes. 
Plaatselijk vindt afzetting plaats van als bindweefsel kleurend materiaal tussen de radiair 
gerangschikte vezels; hierin worden tubuli gezien (Fig. 26, 27).

6.4. INDELING DER EPITHELIO-MESENCHYMALE INTERACTIES

Op grond van de in het bovenstaande beschreven waarnemingen is het ons thans moge
lijk de lichtmicroscopisch waarneembare wisselwerking tussen epitheel en mesenchym 
morfologisch in te delen.
De volgende indeling wordt voorgesteld:
Type I— ophoping van zure mucopolysacchariden in het bindweefsel; wel in relatie met 
epitheliale structuren, maar niet duidelijk gerelateerd aan de plaatselijke aanwezigheid 
van epitheel; met andere woorden, de ophopingen van zure mucopolysacchariden be
perken zich niet tot de onmiddellijke nabijheid van epitheel (Plaat IV, V, VII).
Type Ila — een lichte hof langs het epitheel die zich met bindweefselkleuringen kleurt 
als een vezelige verdikking van de basaalmembraan (Fig. 13, 18, 19, 35).
Type Ilb — een juxta-epitheliale lichte hof die met bindweefselkleuringen een fijn granu- 
lair materiaal blijkt te bevatten (Fig. 14, 15, 16,23,24).
Type III — afzetting van een vezelig materiaal, tangentiëel gerangschikt, dat wil zeggen 
evenwijdig aan de basaalmembraan. Dit vezelige materiaal kleurt zich met de diverse 
bindweefselkleuringen (Fig. 21, 23).
Type IVa — vorming van uitgebreide hyaliene velden die zich kleuren met de diverse 
bindweefselkleuringen. Een scheidende basaalmembraan tussen epitheel en mesen
chym is met het lichtmicroscoop niet meer waarneembaar (Fig. 22, 23, 25; Plaat I, II,
VIII).
Type IVb — als IVa maar met in de hyaliene velden gemineraliseerde gedeelten (Fig. 8; 
Plaat II).
Type Va — vorming van een lichte hof, overkruist door vezeltjes welke loodrecht staan 
op de duidelijk waarneembare basaalmembraan. De vezeltjes laten zich kleuren met de 
diverse bindweefselkleuringen en de lichte hof zelf bevat fijn granulair positief materiaal 
(Fig. 20,26, 32-34).
Type Vb — als Va maar nu met tussen de radiair gerangschikte vezeltjes duidelijke appo
sitie van als bindweefsel kleurend materiaal, soms geflankeerd door cellen in het bind
weefsel (Fig. 27).
De hierboven beschreven mesenchymale veranderingen zijn niet steeds nauw gecorre
leerd met epitheliale morfologie.
Type I wordt gezien in relatie met zowel kubisch epitheel als cylinderepitheel.
Type II wordt alleen gezien in samenhang met cylinderepitheel; hetzelfde geldt voor ty
pen III en V.
Type IV wordt zowel gezien in samenhang met hoog cylinderepitheel alsook in nauwe 
samenhang met hypoplastisch imponerende epitheelnesten.
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Fig. 28. Epitheliale cellen in relatie met een matrix, bestaande uit collagene fibrillen. Er is 
geen basaalmembraan zichtbaar tussen beide structuren (Lood-uranylacetaat, 12.000X).
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6.5. RESULTATEN VAN HET ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK

Bij electronenmicroscopisch onderzoek blijkt de lichtmicroscopisch waarneembare ho
mogene eosinofiele massa te bestaan uit collagene fibrillen, als zodanig herkenbaar aan 
hun karakteristieke periodieke bandering. Er is geen basaalmembraan aanwezig tussen 
de epitheliale cellen en de homogene massa (Fig. 28-30).
De langs het epitheel gelegen lichte hof die zich zwak kleurde, type Ilb, bevat een 
amorf fibrillair materiaal zonder de voor collageen kenmerkende bandering, die elders 
wèl zichtbaar was. Hier is een scheidende membraan aanwezig tussen epitheliale cellen 
en het genoemde materiaal (Fig. 31).

6.6. BESPREKING VAN DE ELECTRONENMICROSCOPISCHE WAARNE
MINGEN

Het gedrag van de basaalmembraan die inwendig glazuurepitheel scheidt van papilla 
dentis is bestudeerd door Sisca en Provenza (1972). Deze auteurs zien in de door hen 
met het electronenmicroscoop verrichte onderzoeken een verdwijnen van deze basaal
membraan in het klokstadium van de tandkiem. Deze verdwijning gaat gedeeltelijk 
vooraf aan en valt gedeeltelijk samen met het verschijnen van collagene fibrillen in de 
onmiddellijke nabijheid van het binnenste glazuurepitheel. Hieraan voorafgaand be
vindt zich in het bindweefsel, langs het epitheel een cel- en collageenvrije zóne, gevuld 
met fijn fibrillair materiaal; de basaalmembraan is in dit stadium nog intact.
Type Ilb inductie lijkt dus verklaard te kunnen worden als overeenkomstig de genoem
de fase in de tandontwikkeling. In de fibrillaire substantie verschijnen collagene vezels. 
Dit werd ook waargenomen in het eigen materiaal. Een overgang werd namelijk gezien 
tussen type Ilb en type V in de lichtmicroscopische waarnemingen.

6.7. NADERE UITWERKING DER WAARNEMINGEN

Verschillende aspecten van epithelio-mesenchymale interacties werden in het voor
gaande besproken. Vooral van belang zijn de uitéénlopende beelden die in het mesen- 
chym gezien worden. De veranderingen in het epitheel beperken zich tot wijzigingen in 
celmorfologie en aanmaak van glazuurmatrix zoals dat ook in de normale tandontwik
keling wordt aangetroffen. In het mesenchym zijn echter niet alle waarnemingen een
voudig te relateren aan overeenkomstige stadia uit de normale tandontwikkeling.
Type I, de aanwezigheid van grote, plompe fibroblastenkernen in een myxoid stroma 
dat rijk is aan mucopolysacchariden, doet denken aan de mesenchymale verdichting in 
het foetale kaakweefsel, die later de papilla dentis en de tandpulpa vormt. Deze myxoi
de gebieden zijn vaak zeer uitgebreid en slechts op enkele plaatsen worden epitheliale 
proliferaties, herinnerend aan tandlijstformaties, aangetroffen. Deze waarnemingen 
werden eveneens beschreven door tal van andere auteurs, vooral in ’’case - reports” 
van ameloblastische fibromen. Dit type epithelio-mesenchymale wisselwerking werd
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zowel in het ameloblastische fibroom als ook in de ameloblastische fibro-odontomen 
aangetroffen.
De vraag is nu of deze tumoren met zowel epitheliale als mesenchymale component 
echte menggezwellen zijn, de opvatting van Thoma en Goldman (1946), of dat de epi
theliale respectievelijk mesenchymale proliferatie secundair is aan een inductieve in
vloed, van mesenchym of epitheel uitgaand. Op deze problematiek zal later worden in-

Fig. 29. Detail van de grens tussen epitheel en mesenchym. Duidelijk is de periodieke bande- 
ring der collagenefibrillen waarneembaar (Lood-uranylacetaat, 48.000X).
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gegaan. Vooralsnog wordt volstaan met de opmerking dat, gezien de uitgebreidheid van 
de myxoide mesenchymale velden ten opzichte van de epitheliale knoppen en strengen, 
het vrijwel uitgesloten moet worden geacht dat een zo uitgebreide mesenchymale struc
tuur door dergelijke minimale epitheelformaties zou worden teweeggebracht. 
Résumerend kan over type I epithelio-mesenchymale wisselwerking gezegd worden dat 
de beelden in overeenstemming zijn met stadia uit de tandontwikkeling.

tl:

I

f

\

Fig. 30. Detail uit de collagene matrix. De donkere gebieden representeren beginnende mine
ralisatie (Lood-uranylacetaat, 48.000X).
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Fig. 31. Detail van de juxta-epitheliale lichte hof. Deze hof is gevuld met fijn fibrillair materi
aal en van het epitheel gescheiden door een basaalmembraan (Lood-uranylacetaat, 48.000X).
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Type Ila, de lichte hof langs het hoge cylinderepitheel die, zoals blijkt uit de bindweef- 
selkleuringen, bestaat uit een vezelige verdikking van de basaalmembraan, komt over
een met de beelden die gezien worden bij bestudering van de normale tandknop. Het 
betreft hier een zeer smalle lichte hof, langs het epitheel gelegen, die zowel werd aange
troffen in het ameloblastische fibroom als het ameloblastische fibro-odontoom.
Type Ilb, de lichte hof langs het hoge cylinderepitheel die met bindweefselkleuringen 
zwak kleurend materiaal blijkt te bevatten, kan beschouwd worden als analogon van de 
lichte hof ter hoogte van de cervicale rand van het glazuurorgaan waar binnenste en 
buitenste glazuurepitheel in elkaar overgaan. Deze lichte hof blijkt bij electronenmicro- 
scopisch onderzoek te bestaan uit fijn fïbrillair materiaal, door een membraan geschei
den van het epitheel. Het is in dit gebied dat door de vorming en verdichting van colla- 
gene vezels het eerste predentine ontstaat (Takuma, 1967; Sisca & Provenza, 1972). 
Deze gegevens stemmen overeen met het feit dat type Ilb overgaat in type III en type V 
waar een opvullen van deze lichte hof met als bindweefsel kleurend materiaal wordt ge
zien. Type Ilb interactie wordt aangetroffen in de ameloblastische fibro-odontomen. 
Type III epithelio-mesenchymale interactie is niet duidelijk in relatie te brengen met 
enig stadium in de normale tandontwikkeling. Wel wordt in het knopstadium een veze
lige verdikking, tangentiëel gerangschikt langs de epitheel en mesenchym scheidende 
basaalmembraan, waargenomen maar deze verdikking is hier zeer smal. In de neoplasti- 
sche odontogene weefsels is deze vezelige verdikking vele malen breder en gaat gradu
eel over in type IV interactie. Bovendien ontstaat in de normale tandontwikkeling een 
lichte hof na het knopstadium met de vezelige verdikking en wordt in de tumoren juist 
een opvullen van de lichte hof met tangentiëel gerangschikte vezels gezien; de chrono
logische volgorde is dus omgekeerd. Omdat de waarnemingen er op wijzen dat type III 
plaatselijk overgaat in type IV zal dit laatste type nu eerst besproken worden.
Evenmin als interactie type III is type IV te relateren aan stadia uit de normale tandont
wikkeling. De uitgebreide hyaliene velden bestaan uit collageen zoals niet alleen met 
bindweefselkleuringen maar ook electronenmicroscopisch kon worden vastgesteld. 
Deze velden kunnen beschouwd worden, mede gezien de plaatselijk aanwezige minera
lisaties, als dentine- of cementmatrix of als osteoid. Gezien de relatie met odontogeen 
epitheel en de plaatselijke afzetting van glazuurmatrix tegen dit materiaal aan lijkt het 
het meest zinvol te spreken van dentinematrix.
Twee wijzen van ontstaan kunnen afgeleid worden uit de lichtmicroscopische waarne
mingen; er wordt namelijk zowel een toenemende homogenisatie van het vezelige ma
teriaal, tangentiëel langs epitheel liggend, gezien als ook een graduele overgang van de 
fibromyxoide matrix in het homogene eosinofiele materiaal.
Waarschijnlijk begint de vorming van de homogene eosinofiele massa als afzetting van 
tangentiëel gerangschikt vezelig materiaal, gevolgd door toenemende homogenisatie 
waarbij het proces zich uitbreidt in de fibromyxoide matrix. De vorming van het homo
gene materiaal vindt plaats zonder een duidelijke odontoblastenlaag. Het is een over
gang van de ene fase in de andere door verdichting van de vezelcomponent. Gezien de 
kleuringsreacties komt het neer op een afname van het gehalte aan zure mucopolysac- 
chariden en een toename van het vezelgehalte. In hoeverre deze omvorming onder in
vloed staat van het odontogene epitheel is niet duidelijk. De homogenisatie van het tan-
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gentiëel langs het epitheel gelegen vezelige materiaal komt uitsluitend voor in samen
hang met hoog cylinderepitheel; dit is niet altijd het geval met de omvorming van fibro- 
myxoide matrix in homogeen materiaal. Wel is dan steeds een veld homogeen eosinofiel 
materiaal aanwezig tussen de fibromyxoide matrix en het genoemde epitheel. Men zou 
kunnen speculeren dat voor de beginnende vorming van een verhoogd gehalte aan col
lageen materiaal een epitheliale invloed nodig is, maar dat éénmaal op gang het proces 
zichzelf in stand houdt, juist zoals de odontoblasten blijven doorgaan met dentinematrix 
te vormen, ook als er geen contact met glazuurepitheel meer aanwezig is.
Het feit dat de basaalmembraan tussen epitheel en homogene eosinofiele massa ont
breekt, maakt het mogelijk de hier gevonden epithelio-mesenchymale morfologie te da
teren als behorend bij die fase in de tandontwikkeling waarin het eerste predentine ge
vormd wordt tegen het binnenste glazuurepitheel (Sisca & Provenza, 1972).
In deze fase is ook in de normale tandontwikkeling nog geen duidelijke differentiatie 
van odontoblasten waarneembaar. De collagene vezels ontstaan in een zone van niet 
gebandeerde fïbrillen, overeenkomend met type Ilb epithelio-mesenchymale wisselwer
king. De collagene vezels, herkenbaar aan hun periodieke bandering, ontstaan door ag
gregatie van materiaal dat door de mesenchymale cellen is uitgescheiden (Lenz, 1959; 
Takuma, 1967). Deze cellen behoeven niet noodzakelijkerwijze de morfologie, van 
odontoblasten te tonen. Zelfs epitheliale cellen zouden hier een bijdrage kunnen leve
ren. Trelstad en Slavkin (1974) namen waar dat geïsoleerd epitheel van de tandkiem in 
vitro collageen produceert.
In de odontogene mengtumoren gaat de transformatie van fibromyxoide matrix tot ho
mogeen eosinofiel materiaal gepaard met een verdwijnen van de cellen. Waarschijnlijk 
worden in het dichte collagene weefsel de condities voor deze cellen te ongunstig om 
hun vitaliteit te handhaven. Het involueren van de ingesloten epitheelnesten berust mo
gelijk eveneens op verslechtering van het milieu.
Gezien de boven vermelde gegevens uit de normale tandontwikkeling lijkt het aanne
melijk dat de omvorming van fibromyxoide matrix tot homogene bindweefselmassa ver
oorzaakt wordt door de in deze fibromyxoide matrix gelegen fibroblasten die overgaan 
tot een verhoogde productie van collageen. De cellen zouden reageren op een inductie
ve impuls vanuit het nabij gelegen epitheel, waarop dan een geringe differentiatie van 
deze cellen volgt, wel leidend tot collageenproductie maar niet tot morfogenetische dif
ferentiatie in de zin van het verkrijgen van een odontoblastenmorfologie.
In dit verband lijkt het op zijn plaats te herinneren aan het feit dat von Korff reeds in 
1905 opmerkte, dat de afzetting van het eerste dentine plaats vindt zonder een duide
lijke activiteit van odontoblasten maar veeleer als een viltige verdichting van preëxistent 
materiaal. Ook Orban (1929) schreef de vorming van het eerste dentine toe aan omzet
ting van een preëxistent materiaal, en wel van reticuline in collageen. Moderne electro- 
nenmicriscopische onderzoekingen (Lenz, 1959; Takuma, 1967; Sisca & Provenza, 
1972) hebben aan deze waarnemingen een nieuwe dimensie toegevoegd door de waar
neming dat in een fijn granulaire substantie collagene vezels ontstaan, nog voordat 
odontoblasten gezien worden. Deze verschijning van collagene vezels gaat wel gepaard 
met een toeneming van ruw endoplasmatisch reticulum in nabij gelegen mesenchymale 
cellen.
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Plaat /. Ameloblastisch fibro-odontoom. Epitheelnesten temidden van fibromyxoid weefsel; 
plaatselijk is homogeen eosinqfiel materiaal aanwezig (H.E., 60X).

Plaat II. Ameloblastisch fibro-odontoom. In de homogene eosinofiele partijen zijn geminera
liseerde gedeelten zichtbaar (H.E., 60X).
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Plaat III. Compound odontoom. Odontoide formaties. De odontogene weefsels zijn regelma
tig gerangschikt (Kreyberg, 10X).
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Plaat IV. Ameloblastisch fibroom. Locale ophoping van zure mucopolysacchariden in relatie 
met epitheliale structuren (Aldan Blue, 96X).
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Plaat V. Foetale tandkiem. Mucopolysaccharidenrijke papilla dentis, overkapt door het gla- 
zuurorgaan (Aldan Blue, 30X).

Plaat VI. Ameloblastisch fibro-odontoom. Afzetting van dentine langs hoog cydinderepitheel 
(Kreyberg, 150X).



Plaat VII. Ameloblastisch fibro-odontoom. Rond het epitheel is een vergrote hoeveelheid 
zure mucopolysacchariden waarneembaar welke sterker kleurt met Alcian Blue (Alcian Blue, 
96X).
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Plaat VIII. Ameloblastisch fibro-odontoom. Temidden van het collagene materiaal is nog een 
restant van de oorspronkelijke fibromyxoide matrix waarneembaar. De epitheliale component 
is grotendeels in regressie gegaan (Kreyberg, I50X).



Op deze wijze kan in de fibromyxoide matrix een omvorming plaats vinden waarbij de 
afname van de grondsubstantie en de toename van de vezelcomponent verantwoorde
lijk zijn voor het ontstaan van de hyaliene eosinofiele velden. De afwezigheid van odon- 
toblasten verklaart de afwezigheid van de normaliter in dentine voorkomende tubuli in 
dit homogene eosinofiele materiaal. Men kan aannemen dat de inductieve impuls van 
het epitheel uit, die verantwoordelijk is voor de odontoblastendifferentiatie (Huggins 
c.s., 1934; Glasstone, 1936) wel in staat is de genoemde cellen tot vezelvorming te doen 
overgaan, maar niet voldoende is om deze cellen de morfologie van odontoblasten te 
doen verkrijgen. Het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk, namelijk dat de inductieve 
beïnvloeding wel adequaat is, maar dat de mesenchymale cellen niet meer de potentie 
hebben hier volledig op te reageren. De interactie tussen epitheel en mesenchym is ook 
in de normale tandontwikkeling een nauwkeurig in de tijd bepaald proces (Ruch c.s., 
1976).
De epithelio-mesenchymale interactie type V levert de minste problemen op bij het in
passen in de normale tandontwikkeling. Vanuit de papilla dentis kunnen in het kloksta- 
dium vezels aangetroffen worden die loodrecht staan op het binnenste glazuurepitheel. 
Tussen deze vezels wordt het eerste predentine afgezet, waardoor de vezels als het ware 
een waaiervormig verloop krijgen. Over deze vezels is in de loop der jaren veel dispuut 
geweest. Raschkow beschreef in 1835 als eerste de longitudinale vezels aan de periferie 
van de papilla dentis. Von Korff beschreef soortgelijke configuraties in 1905 en von Eb
ner gaf in 1906 deze vezels hun naam: ’’vezels van von Korff’.
Sinds de arbeid van von Korff (1905; 1907) is onderkend dat het begin van de dentinoge- 
nese niet alleen gekarakteriseerd wordt door de differentiatie van de odontoblasten 
maar tevens door het verschijnen van deze radiair verlopende vezels. De vezels lopen 
van het pulpaweefsel uit naar het binnenste glazuurepitheel waar zij uitwaaieren langs 
de membraan tussen dit epitheel en de papilla dentis. Deze vezels laten zich kleuren 
met zilver en volgens onze waarnemingen bleken zij zich tevens te laten kleuren met de 
Mallory bindweefselkleuring. Op grond van hun reactie met zilver worden ze gewoon
lijk gekenmerkt als argyrofiel. Orban (1929) noemt ze op grond hiervan reticuline of 
precollageen. Bij verdere afzetting van predentine verliezen de vezels hun argyrofiele 
karakter en worden bruin. Orban (1929) noemt dit een verandering van reticuline in col
lageen. Electronenmicroscopisch is er echter geen verschil tussen collagene en reticuli
ne fibrillen. Beide tonen de karakteristieke periodieke bandering (Nylen & Scott, 1958). 
Het verschil tussen collageen en reticuline ligt volgens Glegg c.s. (1953) in de hoeveel
heid geassocieerd koolhydraat; veel in reticuline, weinig in collageen. Soortgelijke over
wegingen worden aangevoerd door Pearse (1968), die een uitvoerig overzicht geeft van 
deze materie.
Hoewel de lichtmicroscopische waarnemingen betreffende de vezels van von Korff 
consistente bevindingen opleveren zijn de electronenmicroscopische waarnemingen 
minder eensluidend.
Enerzijds zijn er auteurs die het bestaan van de vezels van von Korff ook met het elec- 
tronenmicroscoop waarnemen (Noble c.s., 1962; Lester & Boyde, 1968; Sisca & Pro- 
venza, 1972), anderzijds wordt het bestaan van deze vezels ontkent (Lenz, 1959).
Ten Cate c.s. deed, om bovenstaand probleem te onderzoeken, een gecombineerd on-
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Fig. 32. Foetale tandkiem. Radiaire vezels (boven), uitstralend naar binnenste glazuurepi- 
theel (onder) (Reticuline, 420X).

Fig. 33. Ameloblastisch fibro-odontoom. Radiaire vezels, uitstralend naar epitheel (Mallory, 
240X).
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Fig. 34. Ameloblastisch fibro-odontoom. Radiaire vezels (rechts), uitstralend naar het epi- 
theel (links) (Reticuline, 240X).

derzoek met zilverimpregnatie en electronenmicroscopie (Ten Cate c.s., 1970; Ten Ca
te, 1978). Hij voert aan dat het bestaan van met het lichtmicroscoop waarneembare ve
zels van von Korff terug te voeren is op een impregnatie met zilver van de substantie 
tussen de odontoblasten waarin zich slechts enkele fijne, niet gebandeerde fibrillen be
vinden. De zilverimpregnatie kleurt volgens hem niet reticulinevezels maar extracellu- 
laire substantie, mogelijk koolhydraat.
Deze bevindingen kunnen echter niet de vezelmorfologie in ons materiaal verklaren. 
De vezels zijn ook zonder differentiatie van odontoblasten duidelijk zichtbaar zodat de 
gedachte dat het beeld van de vezels van von Korff ontstaat door een neerslag van zilver 
in de ruimten tussen de odontoblasten niet bevestigd kan worden. Odontoblasten waren 
in ons materiaal niet aanwezig in gebieden waar wél radiaire vezels aantoonbaar waren 
(Fig. 32-34). Bovendien waren de vezels ook zichtbaar met de andere bindweefselkleu- 
ringen die niet berusten op zilverimpregnatie hoewel hier tegen ingebracht kan worden 
dat de kleuring met zilver en de andere bindweefselkleuringen op identieke fysisch-che- 
mische processen kunnen berusten. De aanwezigheid van von KorfFse vezels zonder 
aanwezigheid van odontoblasten is echter duidelijk strijdig met de waarnemingen van 
ten Cate c.s. (1970).
Dit kan waarschijnlijk verklaard worden doordat bovengenoemde auteur de gebieden 
bestudeerde waarin zowel dentineappositie als odontoblastendifferentiatie zichtbaar is. 
Hij hanteert als criterium dat de vezels van von Korff tussen de odontoblasten gevon
den moeten worden. In de oorspronkelijke illustraties van von Ebner (1906) wordt ech
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ter getoond hoe deze vezels reeds zichtbaar zijn zonder dat zich cellen met de morfolo
gie van odontoblasten langs het binnenste glazuurepitheel gerangschikt hebben. Het 
criterium dat de vezels van von Korff uitsluitend tussen de odontoblasten aanwezig zijn, 
is dus slechts gedeeltelijk juist.
Ook in het boven beschreven foetale materiaal is duidelijk zichtbaar hoe appositie van 
dentine plaats vindt tussen de radiaire vezels, echter zonder dat odontoblasten gezien 
worden. Wel zijn enkele cellen aanwezig langs de dentine-matrix; zij missen echter de 
cylindrische vorm en evenmin is palissadering aanwezig (Fig. 17).

6.8. BESPREKING

Type I epithelio-mesenchymale interactie wordt beschreven door alle auteurs die enigs
zins uitgebreid op de problematiek der odontogene mengtumoren ingaan.
(Thoma & Goldman, 1946; Stokke, 1952; Pflüger, 1956; Hodson, 1958; Hammarström 
c.s., 1972). Het mesenchymale, fibromyxoide weefsel dat veel mucopolysacchariden be
vat, wordt door alle genoemde auteurs gerelateerd aan de papilla dentis. Deze gedach
ten zijn geheel overeenkomstig onze bevindingen betreffende het materiaal van de foe
tale tandkiemen en de odontogene neoplastische weefsels (Plaat IV, V, VII).
Minder homogeen zijn de opvattingen over de lichte hof die langs het epitheel ligt. In 
het bestudeerde materiaal werden verschillende typen van een lichte hof waargenomen. 
Er werd een lichte hof gezien, welke zich met bindweefselkleuringen als een vezelige 
verdikking kleurde (Fig. 18, 19). Deze lichte hof komt overeen met de lichte hof zoals

Fig. 35. Foetale tandkiem in knopstadium. Er is een juxta-epitheliale vezelverdichting zicht
baar in het mesenchym (Mallory, 150X). Vergelijk deze opname met fig. 13 op pag. 50.
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deze wordt aangetroffen langs de tandknop (Fig. 13, 35). Een ander type lichte hof werd 
gezien waarin zwak positief kleurend, fijn granulair materiaal werd waargenomen (Fig. 
24). Dit type lichte hof gaat over in gebieden waar duidelijk dentine afgezet wordt; dit 
maakt het mogelijk deze lichte hof te beschouwen als analogon van de lichte hof die ge
zien wordt in latere fasen van de tandontwikkeling tussen binnenste glazuurepitheel en 
papilla dentis en ter hoogte van de cervicale lus (Fig. 14-16).
De lichte hof werd door tal van andere auteurs waargenomen en geïnterpreteerd als 
ontstaan door inductie van epitheel, inwerkend op mesenchym. Pflüger (1956) gaat diep 
in op de lichte hof; de foto’s bij zijn publicatie tonen dezelfde twee typen lichte hof als 
boven beschreven. Hij keert zich tegen de mening dat de lichte hof het analogon van de 
door Raschkow (1835) beschreven membrana praeformativa zou zijn, maar meent dat 
het hier gaat om een eerste afzetting van predentine. Pindborg en Clausen (1958) daar
entegen zijn van mening dat de lichte hof wél opgevat dient te worden als membrana 
praeformativa. Hodson (1958) beschrijft eveneens de lichte hof maar relateert deze aan 
een lichte hof rond de tandknop, ons type Ha. Hammarström c.s. (1971) beschrijft een 
lichte hof als celvrije zone langs het epitheel, analoog met de celvrije zóne in het klok- 
stadium. Deze laatste kleurt zwak met Alcian Blue wat volgens de foto’s die bij zijn pu
blicatie gevoegd zijn, met de hier beschreven lichte hof ook het geval is. Het lijkt dan 
ook gerechtvaardigd deze lichte hof te beschouwen als type Ilb.
De term membrana praeformativa, in het bovenstaande ter sprake gekomen, heeft bij 
verschillende auteurs ook verschillende betekenissen. Sommigen verstaan er onder de 
eerste afzetting van predentine (von Korff, 1905; Orban, 1929), anderen daarentegen de 
celvrije zone tussen papilla dentis en binnenste glazuurepitheel (Pflüger, 1956). Het is 
daarom beter de term membrana praeformativa niet te gebruiken om verwarring te 
voorkomen.
De verschillende opvattingen welke in de literatuur over de lichte hof naar voren ko
men, zijn terug te voeren op het feit dat er verschillende typen bestaan; de geraadpleeg
de auteurs hebben geen onderscheid gemaakt, zodat verwarring kon ontstaan. Boven
dien droeg het gebruik van de term membrana praeformativa bij tot deze verwarring.
De twee typen lichte hof welke in de normale tandontwikkeling aanwezig zijn, bestaan 
uit een vezelige structuur langs de tandknop (type Ha) en een celvrije zóne in klokstadi- 
um en volgende fasen (type Ilb).
Het verschijnen van de radiaire vezeltjes in de lichte hof, type Va, werd eveneens be
schreven door Husted & Pindborg (1953). Dit type interactie is te relateren aan de nor
male tandontwikkeling, juist voordat predentine gevormd wordt.
De in de odontogene neoplastische weefsels aangetroffen juxta-epitheliale hof is dus 
een feite een term waaronder verschillende structuren werden samengevat: structuren 
die alle terug te vinden zijn in de normale tandvorming.
Duidelijk moeilijker in te passen is het hyaliene eosinofiele materiaal dat in grotere en 
kleinere velden aangetroffen wordt in de .odontogene mengtumoren (Plaat I, II). Op 
grond van de electronenmicroscopische beelden kon worden vastgesteld dat het ge
noemde materiaal uit collagene matrix bestaat. De aanwezigheid van fibrillen met een 
periodieke bandering is karakteristiek (Fig. 28-30). Plaatselijk wordt zowel met het licht- 
microscoop (Fig. 8, Plaat II) als met het electronenmicroscoop (Fig. 30) mineralisatie 
waargenomen.
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Er bestaan in het organisme drie vormen collagene matrix die mineraliseren; cement, 
bot en dentine. De relatie van het hyaliene materiaal met hoog cylinderepitheel, de aan
wezigheid van het materiaal in odontogeen neoplastisch weefsel, de afzetting van gla- 
zuurmatrix en de vrijwel totale afwezigheid van cellen, maken het het meest logisch te 
spreken van dentinematrix. De meeste auteurs zijn dezelfde mening toegedaan (Thoma 
& Goldman, 1946; Stokke, 1952; Husted & Pindborg, 1953; Pindborg, 1955; Pflüger, 
1956; Clausen, 1959; Azaz c.s., 1967; Hammarström c.s., 1971).
Euler (1933) beschrijft het materiaal als osteoid maar ziet er wel glazuurmatrix tegen af
gezet. Wassmund (1948) houdt het materiaal voor cementoid maar ziet ook afzetting 
van glazuurmatrix tegen dit materiaal aan.
Eversole c.s. (1971) beschrijft juxta-epitheliaal eosinofiel materiaal als een overproduc
tie van basaalmembraan. Het gaat hier echter om een vrij smalle zóne, niet vergelijk
baar met de uitgebreide velden zoals in het bestudeerde materiaal en de gepubliceerde 
gevallen werden waargenomen. Soortgelijke configuraties als door Eversole beschreven 
zijn, worden ook aangetroffen in het ameloblastoom (Husted & Pindborg, 1953; Kra
mer, 1961). Deze auteurs nemen aan dat het hier gaat om een verandering in het bind
weefsel onder invloed van het epitheel. Als dit juist is, dan zouden echter ook de amelo- 
blastomen ondergebracht moeten worden bij de odontogene mengtumoren. Het feit 
dat deze eosinofiele homogene massa tot een zo smalle zóne beperkt blijft, duidt er op 
dat het hier om een ander fenomeen gaat, dan wat in de echte odontogene mengtumo
ren een rol speelt. Daar vindt de vorming van het homogene eosinofiele materiaal plaats 
in een fibromyxoide weefselmassa. Het bindweefsel in het ameloblastoom heeft daaren
tegen een fibreus karakter, passend bij het stroma van een epitheliale tumor.
In de odontogene mengtumoren is, volgens onze electronenmicroscopische waarne
mingen, geen scheidende membraan aanwezig tussen epitheel en homogeen eosinofiel 
materiaal; in het ameloblastoom wordt deze membraan daarentegen wel waargenomen 
(Kramer, persoonlijke mededeling). Dit laatste is wel het duidelijkste bewijs voor het 
verschillende karakter van de processen waarbij homogeen eosinofiel materiaal ont
staat in odontogene mengtumoren dan wel in het ameloblastoom.
Hoe de vorming van de homogene eosinofiele massa in zijn werk gaat, is niet duidelijk 
af te leiden uit de microscopische waarnemingen. Er wordt geen rij van hoge cylinder- 
cellen in palissadestand aangetroffen zoals in de normale tandontwikkeling gezien 
wordt bij de dentinevorming. Wel werd plaatselijk gezien hoe juxta-epitheliaal, tangen- 
tiëel gerangschikt, vezelig materiaal overgaat in het homogene materiaal. Dit patroon 
werd ook beschreven door Stokke (1952). Er is geen scherpe overgang tussen fibro
myxoide matrix en hyaliene eosinofiele massa; de overgang is geleidelijk. De indruk 
wordt gewekt dat er in de fibromyxoide matrix een toename is van het vezelgehalte, ge
paard gaande met een verlies van mesenchymale cellen. Het epitheel heeft hierbij zeker 
invloed, gezien de aanwezigheid van hoge cylindercellen in relatie met het tangentiëel 
gerangschikte, vezelige materiaal, maar de velden worden zo groot dat het aannemelijk 
is, dat het proces, eenmaal begonnen, zonder verder epitheliale bijdrage voortgang 
vindt. Het feit dat in het homogene eosinofiele materiaal geen tubuli aanwezig zijn, 
wordt verklaard door de afwezigheid van odontoblasten met hun uitlopers.
De in het hyaliene materiaal ingesloten epitheliale structuren involueren en kunnen

76



eventueel verdwijnen. Deze involutie werd ook gevonden in electronenmicroscopische 
waarnemingen (Hanna c.s., 1976).
Het hyaliene materiaal moet dus beschouwd worden te ontstaan door toename van het 
collagene vezelmateriaal in een fibromyxoide matrix; dit vezelmateriaal wordt gevormd 
door de mesenchymale cellen in antwoord op een inductieve beïnvloeding door het epi- 
theel, welke beïnvloeding echter niet leidt tot het ontstaan van de karakteristieke odon- 
toblastenmorfologie.
Het feit dat de mesenchymale, vezelvormende cellen niet in contact liggen met het 
hoge cylinderepitheel doet niets af aan de mogelijkheid van inductieve beïnvloeding van 
deze cellen, aangezien door Koch (1967) werd aangetoond dat de inductieve beïnvloe
ding niet gehinderd werd door scheiding der weefsels met een poreuze membraan; Slav- 
kin c.s. (1969) toont aan hoe de inductieve beïnvloeding tevens geëffectueerd wordt 
door een tussen papilla dentis en binnenste glazuurepitheel gelegen extracellulaire ma
trix, verkregen door microdissectie van een tandkiem.

fibromyxoid mesenchym type I

' <
tangentiëel gerangschikte type Ila
juxta-epitheliale vezels

type III

type IV homogeen eosinofiel 
materiaal

type Ilb

radiaire type Va
vezels

afzetting type Vb
van dentine

lichte hof

tangentiëel gerangschikt 
juxta-epitheliaal veze
lig materiaal

v
atubulair dentine

' '
tubulair
dentine

Schema III: Mogelijke wegen langs welke de mesenchymale veranderingen in de odontogene 
mengtumoren verlopen.
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Hoewel men zou kunnen denken aan beïnvloeding via fijne celuitlopers in de genoem
de membraan of matrix wordt dit tegengesproken door Wolters en van Mullem (1977) 
die in hun onderzoekingen vonden dat wel uitgroei van celuitlopers in de poreuze mem
braan optrad, maar dat deze geen contact maakten. Tussen epitheliale en mesenchyma
le uitlopers bleef in het midden van de membraan een cytoplasmavrije zone waarneem
baar.

6.9. CONCLUSIES

De inductieve veranderingen in het odontogene neoplastische mesenchym kunnen als 
volgt gerangschikt worden; in een fibromyxoide matrix, rijk aan zure mucopolysaccha- 
riden ontstaat langs hoog cylinderepitheel een lichte hof. De ontwikkeling verloopt ver
volgens langs twee wegen, — of er ontstaat een vezelige, tangentieël gerangschikte bind- 
weefselstructuur die hyaliniseert, — of er ontstaan radiair gerangschikte bindweefselve- 
zels die de lichte hof overkruisen en waartussen later dentine wordt afgezet. De invloed 
van het epitheel op deze processen is aannemelijk gezien het veranderende epitheelka- 
rakter in relatie met de veranderende mesenchymale morfologie.
Het blijkt mogelijk de morfologie der odontogene neoplastische weefsels tot op zekere 
hoogte te relateren aan de normale tandontwikkelmg. Afwijkende beelden komen ech
ter voor; de inductieve wisselwerking tussen odontogeen epitheel en mesenchym kan 
zich dus blijkbaar op verschillende wijzen uiten (Schema III).
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Hoofdstuk 7.

INDUCTIE EN ODONTOGENE TUMOREN

Aangezien aan inductieve beïnvloeding in de odontogene mengtumoren een grote rol 
wordt toegekend, lijkt het op zijn plaats enige woorden aan dit fenomeen te wijden.
De veelheid van celtypen die tesamen het menselijk lichaam vormen, ontstaat uit de be
vruchte eicel. Twee factoren zijn verantwoordelijk voor de uiteenlopende morfologie; 
genetische expressie en uitwendige beïnvloeding. Indien de morfologie en functie van 
een celtype afhankelijk blijken te zijn van een ander celtype spreken we van inductieve 
beïnvloeding van dit celtype door een ander celtype. Veelal gaat het om interacties aan 
epithelio-mesenchymale grenzen. Deze interactie kan bewerkstelligd worden door 
rechtstreeks cel-cel contact, door beïnvloeding op afstand via diffusabele factoren of via 
intercellulaire matrices (Grobstein, 1953; Wolters, 1978).
Bestudering van inductie is mogelijk door scheiding van de epitheliale en mesenchyma
le weefsels, gevolgd door recombinaties met wisselende componenten via transplanta
ties of weefselkweken.
Reeds in 1934 werden door Huggins c.s. transplantatieproeven met tandkiemen of ge
deelten van deze uitgevoerd. Glasstone (1936) bracht tandkiemen of gedeelten hiervan 
in weefselkweek. Uit de door deze auteurs verrichte experimenten bleek dat'zonder 
binnenste glazuurepitheel geen differentiatie van odontoblasten, gevolgd door dentine- 
vorming optrad; met andere woorden — het binnenste glazuurepitheel van de tandklok 
induceert de mesenchymale cellen in de papilla dentis tot differentiatie in odontoblas
ten waarna deze cellen overgaan tot de afzetting van dentine. Bovendien bleek een 
reeds gedifferentiëerde ameloblastenlaag te dedifferentiëren indien geen dentine hierte
gen werd gevormd. Deze gegevens werden door Pindborg en Clausen (1958) en door 
Gorlin c.s. (1961) benut bij hun classificatie der odontogene mengtumoren. Deze tumo
ren worden door hen beschouwd als epitheliale tumoren met een secundaire, door in
ductie opgeroepen mesenchymale proliferatie en differentiatie; dit in tegenstelling tot 
Thoma en Goldman (1946) die de beide prolifererende weefselsoorten als autonoom 
opvatten.
Diepgaand embryologisch onderzoek van recente datum heeft echter nieuw licht op 
deze problematiek geworpen. Allereerst blijkt dat de als mesodermaal beschouwde pa
pilla dentis, dat gedeelte van de tandkiem dat dentine, odontoblasten en de tandpulpa 
vormt, te bestaan uit het zogenaamde ’’ectomesenchym”. Dit ectomesenchym ontstaat 
uit migrerende cellen van de crista neuralis. Deze cellen van de crista neuralis vormen 
in feite een vierde kiemblad naast de drie vanouds bekende lagen ecto-, meso- en ento
derm. Een uitgebreid overzicht van de bijdrage van het ectomesenchym tot de vorming 
van de tandweefsels wordt gegeven door Gaunt en Miles (1967) en door Slavkin (1974). 
Verder blijkt de tandvorming initiërende potentie niet te liggen in het epitheel van de 
embryonale mondholte maar in het in de kaken aanwezige ectomesenchym. Uit de ex
perimenten van Kollar en Baird (1969; 1970a; 1970b), waarin diverse epithelia en mes- 
enchymsoorten door middel van transplantatie gerecombineerd werden, bleek dat ver
schillende epithelia in combinatie gebracht met de embryonale papilla dentis differen-
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lieerden tot ameloblasten en glazuur gingen vormen. Reeds gedifferentiëerde amelo- 
blasten, gecombineerd met mesenchym van elders, dedifferentiëerden en namen het 
morfologische karakter aan, passend bij het epitheel dat normaliter boven dit mesen
chym gevonden wordt.
De door Huggins c.s. (1934) en Glasstone (1936) aangetoonde inductie van odonto- 
blasten is wèl afhankelijk van de nabijheid van binnenste glazuurepitheel (Ruch c.s., 
1976). Er is dus in de tandontwikkeling een reciproke beïnvloeding van epitheel en ecto- 
mesenchym; de ontwikkeling wordt echter in gang gezet door het mesenchymale ge
deelte en niet, zoals voorheen aangenomen, door het epitheel.
De consequenties van deze gegevens voor de classificatie der odontogene mengtumo- 
ren zijn dat deze niet beschouwd moeten worden als primair epitheliale maar als primair 
ectomesenchymale tumoren. Het epitheel beantwoordt in meer of mindere mate de in
ductieve beïnvloeding van het ectomesenchym; dit in tegenstelling met de tot op heden 
gangbare mening.
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SAMENVATTING

Het verband tussen een aantal odontogene tumoren werd nader onderzocht. Dit werd 
gedaan op grond van bepaalde overeenkomsten in histologische aspecten, die herinne
ren aan de normale tandontwikkeling.
In de odontogene mengtumoren, ameloblastisch fibroom, ameloblastisch fibro-odon- 
toom en complex, respectievelijk compound odontoom zijn achtereenvolgens de diver
se stadia van de tandontwikkeling te herkennen. De vraag werd gesteld of deze tumoren 
wel separaat geclassificeerd moeten worden of dat men te doen heeft met één en dezelf
de aandoening in verschillende rijpingsfasen.
Om hierop een antwoord te kunnen geven, werd een literatuuronderzoek verricht naar 
voorkomen van de genoemde aandoeningen; aan de aldus verkregen gevallen werd een 
aantal patiënten uit eigen archief toegevoegd.
Het verzamelde materiaal werd vergeleken aan de hand van criteria als leeftijd van de 
patiënten, plaats van voorkomen in de kaken en verdeling over de geslachten. Als de 
groep van aandoeningen een reeks van diverse vormen is, moeten de onrijpere vormen 
op jeugdiger leeftijd worden aangetroffen; slechts identieke kaakgedeelten mogen hier 
vergeleken worden omdat de odontogene weefsels distaai in de kaken op latere leeftijd 
actief zijn.
De volgende nieuwe bevindingen werden vastgesteld:
Het ameloblastische fibroom is geen voorstadium van de andere vormen; de gemiddel
de leeftijd waarop deze aandoening wordt gediagnostiseerd, ligt later dan die van het 
ameloblastische fibro-odontoom, een meer uitgerijpte aandoening.
Wel kan worden aangenomen dat het ameloblastische fibro-odontoom een onrijp voor
stadium is van een complex odontoom. Bij vergelijking van de klinische criteria blijken 
deze in overeenstemming te zijn met deze veronderstelling; overeenkomsten zijn aan
wezig in geslachtsverdeling en localisatie. Bovendien is het feit dat een ameloblastisch 
fibro-odontoom op jongere leeftijd vóórkomt dan een complex odontoom een belang
rijk gegeven.
Daarnaast kwamen uit de vergelijking de volgende gegevens naar voren:
De odontogene mengtumoren, met uitzondering van het compound odontoom, tonen 
een met de leeftijd variërende verdeling van de localisatie: op jeugdige leeftijd, onder de 
10 jaar, meer in het frontgedeelte der kaken, op latere leeftijd een toename van het per
centage, gelocaliseerd in de laterale kaakgedeelten. Dit werd verklaard uit een met de 
leeftijd variabele plaatselijke activiteit van de odontogene weefsels.
Het niet deelnemen van het compound odontoom aan deze wetmatigheid maakt het 
aannemelijk dat deze aandoening een andere ontstaanswijze kent dan de overige odon
togene mengtumoren. Bij deze aandoening blijken namelijk de verschillende percenta
ges van localisatie, zowel onder het 10e jaar als later, hetzelfde te blijven. Er is dus meer 
verschil tussen complex en compound odontoom dan een toevallig al of niet regelma
tige rangschikking der tandweefsels; bovendien werd opgemerkt dat in het complex 
odontoom het dentine zowel tubulair als atubulair kan zijn maar dat in het compound 
odontoom slechts tubulair dentine wordt aangetroffen.
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Als verklaring voor het afwijken in met leeftijd variabele localisatie van het compound 
odontoom ten opzichte van de overige odontogene mengtumoren werd aangevoerd dat 
het compound odontoom óf een andere pathogenese heeft óf na het 9e jaar niet meer 
gevormd wordt. De op latere leeftijd gediagnostiseerde gevallen zouden dan alle reeds 
veel eerder ontstaan zijn waardoor de oorspronkelijke verdeling gehandhaafd blijft; het 
merendeel der compound odontomen verkeert namelijk in een uitgerijpte toestand zo
dat ze al langdurig in de kaken aanwezig geweest kunnen zijn, alvorens de diagnose 
werd gesteld.
In het volgende gedeelte werd nader ingegaan op de histopathologische aspecten van 
de odontogene mengtumoren in relatie met de normale tandontwikkeling. Een indeling 
werd ontworpen van de diverse typen epithelio-mesenchymale interacties welke deels 
wel maar deels ook niet terug te vinden waren in de normale ontwikkeling der gebitsele- 
menten.
Met behulp van licht- en electronenmicroscopie kon een tweetal in de literatuur con
troversiële punten worden opgehelderd. Het in de odontogene mengtumoren aanwe
zige homogene eosinofiele materiaal blijkt te bestaan uit collageen. Het wordt geacht 
weinig gedifferentiëerd predentine te zijn.
De door vele auteurs beschreven langs het epitheel gelegen lichte hof is niet, zoals de li
teratuur aangeeft, een eenduidig fenomeen maar omvat twee verschillende vormen die 
ook beide in de normale tandontwikkeling aanwezig zijn. Het hierin niet eerder ge
maakte onderscheid veroorzaakte de verwarring op dit punt. We zien namelijk een jux- 
ta-epitheliale lichte hof langs de tandknop die blijkt te bestaan uit een tangentiële vezel- 
formatie, maar ook een lichte hof langs het binnenste glazuurepitheel die een fijn granu- 
lair materiaal bevat.
In het laatste gedeelte werd de classificatie der odontogene tumoren getoetst aan recen
te embryologische gegevens betreffende de tandontwikkeling. Hieruit komt naar voren 
dat de odontogene mengtumoren ingedeeld moeten worden als primair mesenchymale 
tumoren waarin de epitheliale component secundair ontstaat door inductieve beïnvloe
ding.
Op grond van het bovenstaande wordt een indeling der odontogene mengtumoren 
voorgesteld, waarin het ameloblastische fibro-odontoom niet separaat, maar als onrijp 
voorstadium van het complex odontoom wordt opgenomen en bovendien de odontoge
ne mengtumoren geclassificeerd worden als mesenchymale tumoren met inductie van 
epitheel.
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SUMMARY

The common features among odontogenic tumours have been studied, in particular 
those aspects which are similar to normal tooth development.
The question arose whether the mixed odontogenic tumours - ameloblastic fibroma 
(AF), ameloblastic fibro-odontoma (AFO) and complex (CxO) or compound odontoma 
(CpO) should be classified as separate entities or whether they represent different stages 
of the same tumour; the extent of development determining the histologic differences. 
This report represents a compilation of our own findings and those published by others. 
The data are organized according to age, sex and site of lesion.
The following results were obtained: AF is not a precursor of the other tumours; this 
lesion occurs at a later mean age than AFO. However AFO contains mesenchymal 
structures similar to those seen in the well advanced normally developing tooth germ. 
AFO is a more immature precursor of CxO, a lesion which does not contain any mesen
chymal structures, typical of developing tooth germs.
Data on age, sex distribution and site of lesion are consistent with this.
The mixed odontogenic tumours, except for the CpO occur in a higher percentage of 
cases in the frontal area of the jaws at an earlier age. At age 10 years or older, they oc
cur more often in the distal parts of the jaws. The fact that CpO shows no link between 
age and site suggests a different pathogenesis for this tumour. Evidently there appear to 
be other differences between CxO and CpO than those concerning the arrangement of 
dental tissues. A further difference between CxO and CpO is that in CxO the dentin is 
tubular as well as atubular but in CpO only tubular dentin is found.
As an explanation for this different character of the CpO it is either assumed that this 
lesion has a different etiology orthat it doesnot develop after the age of9.The cases diag
nosed at a later age must then have developed at a much earlier age. The majority of 
CpO, when discovered, do not contain any proliferating odontogenic structures. They 
therefore could have been present in the jaws for many years before diagnosis.
We also compared the histologic aspects of the mixed odontogenic tumours concurrent 
with normal tooth development. Various epithelio-mesenchymal interactions (i.e. the 
chain of events from bud to the fully developed tooth) were identified. Analogous histo
logic observations were found in germinal tissues of the tooth, but there were also struc
tural differences.
A homogeneous eosinophilic material, assumed to be poorly differentiated dentin, was 
shown through light microscopy and ultrastructural studies to be composed of collage- 
neous fibers.
The juxta-epithelial halo is not a single structure as many authors have suggested. It co
vers two different forms both of which are seen in the developing tooth germ. There one 
sees a juxta-epithelial halo adjacent to the tooth bud, composed of a thickened base
ment membrane; in addition there is a cell free zone along the inner enamel epithelium 
containing a fine granular material.
In the last chapter of our thesis the classification of odontogenic tumours was critically

83



reviewed, based on knowledge from recent embryological investigations into tooth de
velopment. It is concluded that mixed odontogenic tumours are mesenchymal tumours, 
the epithelial component coming into existence through mesenchymal activity (’inducti
on’).
It is proposed (1): that of the mixed odontogenic tumours AFO should be classified as 
developing CxO and (2): that the entire group of these tumours should be classified as 
mesenchymal tumours with secondary epithelial proliferation.
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Stellingen

1. Het gebruik van de term parodontose kweekt een defaitistische houding bij de be
handeling van de voornamelijk inflammatoire aandoeningen der parodontale weef
sels.

2. Met bindweefselkleuringen toont men collageen aan.

3. Een ’’granular cell myoblastoma” is noch een blastoom, noch een spiertumor.

4. Aangenomen moet worden dat het naspoelen van een operatiegebied met causti- 
sche vloeistoffen geen effect sorteert in de zin van eliminatie van achtergebleven 
pathologisch weefsel.

5. Het is onjuist de bij kiemvrije dieren opgewekte parodontale laesies te beschouwen 
als analogon van humane parodontitis.

6. Bij exponatie in carieus dentine verdient het aanbeveling, indien de pulpa nog vitaal 
is, de endodontische behandeling door middel van extirpatie en afvullen der kana
len in dezelfde zitting te voltooien.

7. In de opleiding tot tandarts dient een stage in een algemene praktijk opgenomen te 
worden.

8. De mondholte is een medisch niemandsland.

9. De vérgaande ontkoppeling van theoretisch en praktisch gedeelte van het tandheel
kundig onderwijs leidt tot onderwaardering van de medisch-biologische basis van 
het tandheelkundig bezig zijn.

10. Op grond van experimentele gegevens verdient het aanbeveling om bij replantatie 
van een gebitselement oppervlakkige demineralisatie van de wortel uit te voeren in
dien avitaliteit van het aanhangende parodontium waarschijnlijk moet worden ge
acht.

A.A. Register, 1978, Oral Surg. 45: 774-783

11. De aanwezigheid van lymfocytaire infiltraten in speekselklierweefsel is niet patho- 
gnonomisch voor M. Sjögren.

12. Bij de mineralisatie van tandplaque speelt het ionenevenwicht volgens Donnan een 
rol.

13. Het begrip spoedgeval duidt meer op de spoed waarmee een behandeling wordt uit
gevoerd dan wordt aangevangen.

Stellingen behorend bij het proefschrift van P.J. Slootweg ’’Odontogene mengtumo-
ren”.
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