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INLEIDING EN FORMULERING 
VAN DOELSTELLINGEN

Er bestaat geen tumor in de kaak, die 
in de literatuur zoveel aandacht heeft ge
kregen als het ameloblastoom. Deson
danks is er nog geen eensluidend oordeel 
over de wijze waarop deze tumor moet 
worden behandeld. Naast voorstanders 
van een conservatieve therapeutische be
nadering zijn er anderen die pleiten voor 
een meer radicale behandelwijze. Dit ver
schil van inzicht wordt onzes inziens voor
al veroorzaakt, doordat in veel publicaties 
betreffende deze materie onvoldoende re
kening wordt gehouden met het feit dat 
het ameloblastoom een zeer langzaam 
groeiend gezwel is. Bezien in dit licht is 
de follow-up periode veelal van te korte 
duur en zijn de getrokken conclusies der
halve vaak prematuur.
Het is een der doelstellingen van het on
derhavige proefschrift om bovengenoem
de therapeutische benaderingswijzen te 
toetsen door een retrospectief onderzoek 
van een eigen serie patiënten, behandeld 
voor een ameloblastoom.
Als deelonderzoek binnen deze retrospec
tieve analyse zal bijzondere aandacht wor
den geschonken aan twee aspecten, die 
mogelijk kunnen leiden tot een meer ge
differentieerde therapeutische aanpak.

Allereerst is er de mogelijkheid dat het 
ameloblastoom een variërende groeiwijze 
toont ten opzichte van het omgevende 
weefsel. Kramer (1963) nam namelijk 
waar, dat het ameloblastoom spongieus 
bot invadeert, doch compact bot spaart. 
Of de tumor ook in de weke delen een 
afwijkend groeipatroon heeft, is tot op he
den niet nader onderzocht.
In de tweede plaats bestaat er de moge
lijkheid, dat uniloculaire ameioblastomen 
door een minder agressieve groeiwijze 
een conservatieve therapie rechtvaardigen 
(Robinson and Martinez 1977). 
Samenvattend komen we dan tot de vol
gende doelstellingen:
1. Het evalueren van de diverse thera

pieën aan de hand van literatuurgege
vens (hoofdstuk 9).

2. Het verrichten van een retrospectief 
onderzoek van het patiëntenmateriaal 
uit de Kliniek voor Mondziekten en 
Kaakchirurgie van het Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht over de periode 
1936 t/m 1982 (hoofdstuk 10).

3. Het verifiëren van een verschil in groei
wijze van het ameloblastoom in spon
gieus bot en compact bot (hoofdstuk 
11).
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4. Bestudering van de groeiwijze van het 
ameloblastoom in de weke delen na 
corticale perforatie (hoofdstuk 11).

5. Toetsen van de hypothese dat unilocu- 
laire ameloblastomen een betere prog
nose hebben dan multiloculaire ame
loblastomen. (hoofdstuk 10).

Voorafgaand aan een nadere uitwerking 
van deze doelstellingen zullen in de hoofd
stukken 2 t/m 5 de historische aspecten,

de plaats van het ameloblastoom binnen 
de dentogene tumoren, epidemiologische 
gegevens en pathogenese worden be
sproken. Tevens zal aandacht worden ge
schonken aan een drietal bijzondere vor
men van het ameloblastoom: het ame
loblastoom als onderdeel van het Basocel- 
iulaire Naevus Syndroom, het maligne 
ameloblastoom en het uniloculair ame
loblastoom. Dit laatste mede gezien de 
onder punt 5 geformuleerde doelstelling.
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HISTORISCH OVERZICHT

De oudste beschrijving van een cysteus 
gezwel aan de kaak dateert uit de 17e 
eeuw en is van Johan Schultens, Sculteti 
of Scultetus (1595-1645).
Hij beschrijft 2 patiënten met een "tumor 
cum folliculo” in de maxilla en de behan
deling ervan. Hierbij werd de nadruk ge
legd op de heilzame werking van het 
Sarsaparilla drankje.
Gerard Cusack (1827) wordt in alle lite
ratuur genoemd als degene, die de eerste 
gedetailleerde beschrijving heeft gegeven 
van een multiloculaire cyste, die naar alle 
waarschijnlijkheid een ameloblastoom 
moet zijn geweest. (Baden 1965, Gorlin 
1970, Pantoya et al. 1976 a).
Haneveld (1977) heeft echter een nog 
oudere beschrijving gevonden en atten
deert hierop in het Archivum Chirugicum 
Neerlandicum. Het betreft een geschrift, 
waarin Petrus Koning, prosector aan ’s 
Rijks Hoogeschool te Utrecht, in 1825 een 
gedetailleerde klinische studie heeft ge
schreven: ”Een verhandeling over een 
aanmerkelijk beenuitwas aan de onder
kaak”.
De uitgebreide klinische beschrijving van 
dit gezwel en de reactie op de inge
stelde therapie maakt het zeer waarschijn
lijk dat het om een ameloblastoom gaat.

De ets op het schutblad voorin toont de 
patiënt vóór de behandeling. Een prepa
raat van het beschreven geval is momen
teel nog aanwezig in de anatomische col
lectie van de Utrechter Professor Jan Bleu- 
land (1756-1838). Volgens de "Descriptio 
Musaei Anatomici” (1826) no. 1244 is het 
een "Caput hominis adulti triginta quatur 
annorum in cuius sinistro maxillae infe- 
rioris ramo insignis animadvertitur exos
tosis”. Het preparaat werd vervaardigd 
door de schrijver van de klinische studie 
Petrus Koning. De ets, die hiervan werd 
vervaardigd, wordt op het schutblad ach
terin getoond.
In 1827 beschreef Cusack 7 patiënten 
met een multiloculaire cyste welke naar 
alle waarschijnlijkheid ook ameloblasto- 
men zijn geweest. Zoals reeds vermeld, 
wordt in de literatuur ten onrechte de 
eerste gedetailleerde beschrijving aan 
hem toegekend.
In 1836 volgde Dupuytren met zijn stu
die over cysteuze afwijkingen van de 
kaken. Hij beschreef tumoren klinisch ge
lijkend op ameloblastomen onder de naam 
"Corps fibreux de la mächoire”.
Het was echter Paul Broca, die in 1866 
een relatie met het glazuurorgaan sugge
reerde en Falkson (1879), die de eerste
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Fig. 1. Reproductie van de illustratie uit het in de tekst geciteerde artikel van Falkson 
(1879). In hedendaagse termen zou dit een folliculair ameloblastoom worden genoemd.

histo-pathologische studie maakte en pu
bliceerde in Virchows Archives (fig. 1). 
Hij noemde de tumor: "Cystoma prolife- 
rum folliculare”, er van uitgaande dat de 
tumor uit een overtollig glazuurorgaan zou 
zijn ontstaan.
Malassez (1885) gaf in zijn "Memoires 
Originaux” de grootste aanzet tot de ken
nis omtrent de oorzaak, pathogenese en 
pathologie van dentogene cysten en tu
moren. Hij onderkende op grond van zijn 
zorgvuldige- en gedetailleerde beschrij
ving in "Sur Ie role des débris epitheliaux 
paradentaires” het ameloblastoom als af
zonderlijke eenheid, ontstaan uit de als

heden ten dage bekend staande epitheel- 
resten van Malassez en noemde het 
"epithelioma adamantis”.
Derujinsky (1895) stelde de naam adam
antinoma voor, die na de eeuwwisseling 
algemeen werd aanvaard. Ofschoon Ga- 
lippe (1910) reeds bezwaren tegen de
ze naamwijziging maakte, omdat het sug
gereert dat er glazuur in voorkomt, stel
den Ivy and Churchill in 1930 pas voor 
om deze reden de naam "adamantinoma” 
te vervangen door "ameloblastoma”.
Dit is tot op heden de gebruikelijke naam 
gebleven.
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CLASSIFICATIE

Met name in de laatste decennia is er 
nogal wat differentiatie in de dentogene 
tumoren aangebracht. De eerste poging 
tot classificatie werd in 1866 door Broca 
gedaan, hij introduceerde de term odon- 
toom. Thoma and Goldman kwamen in 
1946 tot een indeling, waarin onderscheid 
werd gemaakt tussen zuiver epitheliale-, 
mesenchymale- en gemengde dentogene 
tumoren. Een volgende belangrijke stap 
was de indeling van Pindborg and Clau
sen in 1958, die een belangrijke rol 
toekenden aan de inductieve veranderin
gen van het ene weefsel op het andere. 
Deze laatste classificatie werd door Gor
lin et al. (1961) gemodificeerd en vorm
de de basis voor de indeling zoals deze 
wordt gehanteerd in de uitgave van de 
World Health Organization over dento
gene tumoren en andere kaakaandoenin- 
gen (Pindborg and Kramer 1971).

Deze indeling is als volgt:
Goedaardig
- Ameloblastoom;
- Calcificerende Epitheliale Dentogene 

Tumor;
- Ameloblastisch Fibroom;
- Adenomatoïde Dentogene Tumor;
- Calcificerende Dentogene Cyste;
- Dentinoom;

- Ameloblastisch Fibro-Odontoom;
- Odonto-Ameloblastoom;
- Complex Odontoom;
- Compound Odontoom;
- Fibroom;
- Myxoom;
- Cementoom;
- Melanotisch Neuro-Ectodermale Tumor. 
Kwaadaardig
- Dentogeen carcinoom

- Maligne Ameloblastoom;
- Primair Intra Ossaai Carcinoom;
- Andere carcinomen uitgaande van 

dentogeen epitheel, inclusief die uit 
de dentogene cysten ontstaan.

- Dentogeen Sarcoom
- Ameloblastisch Fibrosarcoom;
- Ameloblastisch Odontosarcoom.

Het ameloblastoom wordt zo gescheiden 
van de andere tumoren. Het wordt ver
deeld in het benigne- en het maligne ame
loblastoom. Het benigne ameloblastoom 
wordt gedefinieerd als een benigne doch 
locaal infiltratief groeiend neoplama, be
staande uit prolifererend dentogeen epi
theel, gelegen in een fibreus stroma. 
Het maligne ameloblastoom wordt ge
definieerd als een neoplasma met ken
merken van een ameloblastoom in de pri
maire tumor in het kaakbot, en in een 
metastatisch proces.
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Fig. 3.
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Histologisch gezien worden de volgende 
vormen van het benigne ameloblastoom 
onderscheiden:
1. Folliculair type (fig. 2).

Het tumorepitheel vormt min of meer 
eilandjes die zijn samengesteld uit een 
centraal deel van dicht opeengepakte 
polyhedrale cellen, of losjes verbon
den stervormige cellen die lijken op het 
reticulum stellatum van het glazuuror- 
gaan. Dit is omgeven door een laag 
kubische- of cilindervormige cellen, die 
gelijkenis tonen met de cellen van het 
binnenste glazuurepitheel: de zoge
naamde prae-ameloblasten. Vorming 
van cysten binnen deze eilandjes treedt 
vaak op. Deze epitheel eilandjes liggen

in een fibreus stroma.
Het negatief van dit beeld vormt het 
plexiform type; er is een continuïteit 
van het epitheel met eilandjes ge
vormd door het stroma.

2. Plexiform type (fig. 3).
Het tumorepitheel vormt een netwerk 
van strengen, leder veld of streng 
wordt begrensd door een laag cilinder
vormige cellen, die cellen omgeven 
welke lijken op het reticulum stellatum. 
Cystevorming treedt ook hier vaak op, 
doch meestal door degeneratie van het 
stroma in tegenstelling tot de cystevor
ming in het folliculaire type, die binnen 
het epitheel optreedt.

Fig. 2. Een typisch voorbeeld van een folliculair gebouwd ameloblastoom: van el
kaar gescheiden epitheliale velden. H.E., x60.

Fig. 3. Een plexiform ameloblastoom, i.t.t. het in fig. 2 getoonde vormt het epitheel 
hier een samenhangend netwerk. H.E., x60.
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3. Acanthomateus type (fig. 4).
Hiervan spreekt men, indien er een 
uitgebreide squameuze metaplasie, 
soms met keratinevorming, binnen de 
eilanden van tumorcellen is opgetre
den.
Het patroon beantwoordt meestal aan 
de beschrijving van het folliculaire type.

4. Basaalcel type.
Deze vorm toont veel gelijkenis met 
het basaalcelcarcinoom van de huid 
en moet worden gezien als een histo
logische variant hiervan, ontstaan uit 
het mondslijmvlies of epitheelresten in 
de kaken.

5. Granulaircel type (fig. 5).
In sommige ameloblastomen tonen de 
epitheelcellen granuiaire transformatie. 
De cellen zijn groot en kunnen kubisch 
of rond zijn. Het overvloedige Cyto

plasma is gevuld met eosinofiele gra- 
nulae.

Een verschil in klinisch gedrag is voor 
deze histologische subtypes nooit aange
toond en brengt dan ook geen therapeu
tische consequenties met zich mee 
(Masson et al. 1959; Smith 1968; Stein
häuser 1972; Cernéa et al. 1974; Shedev 
et al. 1974; Vedtofte et al. 1978; Tsaknis 
and Nelson 1980).
Naast deze histologische classificatie 
bestaat er een indeling naar localisatie 
namelijk: perifere tumoren en centraal in 
het bot gelegen tumoren. De in hoofdstuk 
1 aangestipte controverse of de therapie 
conservatief, dan wel radicaal dient te 
zijn, geldt alleen voor het centrale ame- 
loblastoom. Om die reden zal op het peri
fere ameloblastoom in het bestek van 
deze studie niet nader worden ingegaan.

Fig. 4. In deze opname is squameuze differentiatie in het epitheel zichtbaar, passend 
bij een acanthomateus ameloblastoom. H.E., x60.

Fig. 5. Granulaircel type ameloblastoom. De epitheelcellen tonen hier een korrelig 
karakter. H.E., x96.
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Fig. 5.
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4
PATHOGENESE

4.1. DE NORMALE 
TANDONTWIKKELING

Alvorens in te gaan op de pathogenese 
van het ameloblastoom lijkt een kort over
zicht van de normale tandontwikkeling en 
het lot van het daarbij prolifererende epi- 
theel op zijn plaats.
Recent onderzoek heeft aangetoond, dat 
de opvatting, als zou de papilla dentis 
mesodermaal van origine zijn, moet wor
den verlaten (Cohen 1976).
In een zeer vroeg stadium migreren cel
len van de crista neuralis in het mesen- 
chym van de embryonale kaken en vor
men het ectomesenchym.
In de 6e week van de embryonale ont
wikkeling induceert dit ectomesenchym 
proliferatie van het epitheel van de pri
mitieve processus maxillaris en mandibu- 
laris, hetgeen wordt gevolgd door diffe
rentiatie. Het prolifererend epitheel inva- 
gineert in het onderliggende ectomesen
chym en vormt de tandlijst, waaraan 
kleine knopvormige verdikkingen ont
staan: de zogenaamde glazuurorganen. 
Het ectomesenchymale weefsel ondergaat 
eveneens een celproliferatie en vormt de

papilla dentis. De nu gevormde primitieve 
tandkiem ontwikkelt zich via het kapsta- 
dium tot het klokstadium van het glazuur- 
orgaan, waarvan de ectodermale kompo- 
nenten zich differentiëren in verschillende 
celtypes. De epidermale cellen die de pa
pilla dentis omsluiten, ontwikkelen zich 
tot een laag hoge cilindercellen, die het 
binnenste glazuurepitheel vormen. De bui
tenste laag cellen wordt het buitenste 
glazuurepitheel genoemd. Tussen deze 
beide lagen ontstaat een structuur van 
cellen, die door cytoplasma-uitlopers met 
elkaar zijn verbonden: het reticulum stel- 
latum.
Dit reticulum stellatum wordt van het 
binnenste glazuurepitheel gescheiden 
door een 2 tot 3 cellagen dik stratum in
termedium bestaande uit afgeplatte epi- 
theelcellen. De cellen van het binnenste 
glazuurepitheel induceren de aangrenzen
de cellen van de papilla dentis tot vor
ming van odontoblasten, welke dentine 
afzetten. Dit dentine induceert de cellen 
van het binnenste glazuurepitheel tot dif
ferentiatie in ameloblasten, die op hun 
beurt weer de glazuurmatrix afzetten. De 
odontoblasten en ameloblasten migreren 
in tegengestelde richting en vormen den
tine en glazuur. Wanneer de ameloblasten
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het buitenste glazuurepitheel hebben be
reikt, vormen zij samen het verenigd gla
zuurepitheel. Het reticulum stellatum en 
stratum intermedium zijn in dit stadium 
niet meer als zodanig herkenbaar.
Een apicale extensie van dit verenigd 
glazuurepitheel vormt de schede van 
Hertwig, die voor de wortelvorming zorg
draagt.
Lang voordat de glazuurformatie is vol
tooid, ondergaat de tandlijst een desinte
gratie. De overblijfselen hiervan worden 
celresten van Serres genoemd (Serres 
1817). De schede van Hertwig wordt op 
zijn beurt onderbroken door penetrerende 
cellen, die op het dentineoppervlak ce
ment afzetten en door vezels van het liga- 
mentum parodontale, welke hun houvast 
vinden in dit cement. Zo blijft er een net
werk van epitheliale cellen achter: de 
resten van Malassez.
Er zijn verschillende theorieën over de 
genese van ameloblastomen opgesteld. 
In alle gevallen wordt aangenomen, dat 
het ameloblastoom zijn oorsprong vindt 
in epitheel, dat op enigerlei wijze bij de 
tandontwikkeling betrokken is geweest. 
Hierbij wordt gedacht aan 5 mogelijke 
bronnen:
1. De tandlijst of de overblijfselen hier

van, de epitheelresten van Serres;
2. Het glazuurorgaan;
3. De epitheelresten van Malassez;
4. Dentogeen cyste epitheel;
5. Het de processus alveolaris bedekken

de epitheel.
Deze mogelijkheden zullen achtereenvol
gens worden besproken.

4.2. DE TANDLIJST OF 
DE EPITHEELRESTEN 
VAN SERRES

Gezien de leeftijdsverdeling waarop het 
ameloblastoom voorkomt, lijkt het on
waarschijnlijk, dat de tandlijst zelf een rol

speelt in de vorming van ameloblastomen. 
De epitheelresten van Serres lijken eer
der in aanmerking te komen. Manley 
(1954) geeft een suggestief voorbeeld van 
ameloblastomateuze veranderingen van 
deze epitheelresten op basis van ontste
king. Bij de bespreking van het opper
vlakte epitheel zal op de mogelijke be
tekenis van deze epitheelresten van 
Serres nog worden teruggekomen.

4.3. HET GLAZUUR 
ORGAAN

De histomorfologie van het ameloblas
toom toont een dusdanige grote gelij
kenis met het glazuurorgaan (perifere 
palissadestand van hoge cilindercellen 
met centraal reticulum stellatum), dat een 
relatie tussen het epitheel van het gla
zuurorgaan en het ameloblastoom voor 
de hand ligt.
Ook histochemisch zijn er sterke over
eenkomsten tussen het ameloblastoom en 
het glazuurorgaan (Clausen et al. 1961). 
Electronenmicroscopisch onderzoek on
dersteunt deze gedachte (Moe et al. 1961; 
Brocheriou et al. 1974, 1975), echter in 
zoverre dat het ameloblastoom cellen be
vat, die sterke gelijkenis tonen met die 
van het buitenste glazuurepitheel, het 
reticulum stellatum en het stratum inter
medium (Matthiessen et al. 1980).
Er is niet met zekerheid vastgesteld of 
in het ameloblastoom op binnenste gla
zuur epitheel gelijkende cellen aanwezig 
zijn. (Lee et al. 1971; Mineer and Mc 
Ginnis 1972; Kim et al. 1979; Matthiessen 
et al. 1980).
Er zijn naast de bovengenoemde over
eenkomsten ook klinische aspecten die 
de mogelijkheid van het glazuurorgaan of 
het hieruit ontstane verenigd glazuur epi
theel als weefsel van herkomst aanneme
lijk maken. Het voorkomen van de tumor
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Fig. 6. Ameloblastomateus weefsel (linksboven) liggend in contact met het verenigd 
glazuur epitheel van een geïmpacteerd gebitselement (rechts onder). H.E., xlO.

als monoloculaire laesie rond de kroon 
van een geïmpacteerd element en de re
latie van solide ameloblastomen met de 
kroon van een geïmpacteerd element, 
zoals het in 1980 door Anneroth et al. be
schreven geval, vormen een sterke aan
wijzing voor deze ontstaanswijze van de 
tumor. Bij één van onze patiënten (patiënt 
nr. 61 tab. 13) toont het verenigd glazuur 
epitheel een overgang in ameloblastoma
teus epitheel (fig. 6).

4.4. DE EPITHEELRESTEN 
VAN MALASSEZ
De epitheelresten van de schede van

Hertwig, die als een netwerk de gehele 
wortel omgeven (Fischer 1909; Meyer 
1932; Sicher 1962), kunnen onder invloed 
van diverse stimuli proliferatie tonen. Het 
duidelijkste voorbeeld hiervan is wel de 
prikkel die een periapicale ontsteking op 
het epitheel uitoefent, waardoor een radi- 
culaire cyste ontstaat.
Kotanyi (1936); Thoma et al. (1944); 
Quinn and Fullmer (1953) en England 
(1960) hebben kleine ameloblastomen be
schreven, die tussen de radices van door
gebroken elementen lagen, waardoor het 
aannemelijk is, dat deze ameloblastomen 
uit epitheelresten van Malassez zijn ont
staan. Experimenteel onderzoek onder
steunt deze opvatting (Herrold 1968).
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4.5. DENTOGEEN CYSTE 
EPITHEEL

Sinds Neumann in 1867 één geval had 
beschreven en Galippe in 1910 de sug
gestie deed dat ameloblastomen in de 
wand van folliculaire cysten zouden kun
nen ontstaan, zijn hierover vele casuïsti- 
sche mededelingen verschenen (Cahn 
1933; Generson et al. 1976; Migita et al. 
1978; Alvi et al. 1979; Ramulu and 
Narasimha 1979). Voor verdere referen
ties wordt verwezen naar de literatuurlijst 
van Shteyer et al (1978).
Lucas (1954) oppert echter de moge
lijkheid dat door uitgebreide cysteuze de
generatie in een ameloblastoom of door 
een monocysteuze groeiwijze de indruk 
kan worden gewekt dat het ameloblas
toom in een cyste is ontstaan, terwijl in 
feite het omgekeerde het geval is. Deze 
opvatting wordt ondersteund door de epi
demiologische studie van Shear and Singh 
(1978).
Onverlet bovenstaande tegenwerpingen 
zijn de meeste auteurs toch van mening 
dat ameloblastomen uit dentogeen cyste- 
epitheel kunnen ontstaan (Paul et al. 1969; 
McMillan and Smillie 1981).

4.6. HET DE PROCESSUS 
ALVEOLARIS 
BEDEKKENDE 
EPITHEEL
Samenhang tussen een ameloblastoom 
en het oppervlakte epitheel is enkele ma
len beschreven. Er is verondersteld, dat 
het ameloblastoom vanuit het oppervlakte 
epitheel zou ontstaan (Hertz 1952; 
Forsberg 1954/1955; Hodson 1957). Over 
het algemeen is men echter van mening 
dat deze samenhang secundair is en ont
staat door uitbreiding van het primair

intra-ossale ameloblastoom tot het con
tact heeft met het oppervlakte epitheel 
("collision phenomenon”).
Mogelijk spelen het de processus al- 
veolaris bedekkende epitheel en de cel- 
resten van Serres wel een rol bij het ont
staan van het perifeer gelegen ameloblas
toom. (Braunstein 1949; Russell 1966; 
Wallen 1972; Richardson and Greer 1974; 
Frankel et al. 1977; Gardner 1977). 
Samenvattend kan worden geconcludeerd 
dat er voldoende aanwijzingen zijn dat 
het intra-ossale ameloblastoom vanuit het 
glazuurorgaan of vanuit de epitheelresten 
van Malassez kan ontstaan.
Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat 
het de processus alveolaris bedekkende 
epitheel direct bij de genese van het intra- 
ossale ameloblastoom een rol zou spelen. 
Met betrekking tot het perifere ameloblas
toom zou een ontstaanswijze direct uit 
het de processus alveolaris bedekkende 
epitheel incidenteel kunnen voorkomen, 
doch het is waarschijnlijker dat de epi
theelresten van Serres hierbij een rol spe
len.



5
LITERATUUR ONDERZOEK

5.1. OPMERKINGEN 
VOORAF

Bij de bestudering van de literatuur be
treffende het ameloblastoom stuit men op 
het probleem dat er slechts een zeer be
perkt aantal goed gedocumenteerde na
onderzoeken zijn (Waldron 1966). Boven
dien worden heden ten dage verschillende 
epitheliale dentogene tumoren, die in het 
verleden als ameloblastoom werden ge- 
diagnostiseerd, onderkend als aparte 
klinisch-pathologische entiteiten zoals b.v. 
de adenomatoïde dentogene tumor en epi- 
theelrijke ameloblastische fibromen. Het 
literatuuronderzoek van Small and Wal
dron (1955) bevestigt dit. Van de 60 
oorspronkelijk als ameloblastoom gediag- 
nostiseerde tumoren bleek bij revisie nog 
maar de helft uit echte ameloblastomen 
te bestaan. Masson et al. (1959) vonden

in hun materiaal 25,8% foutieve diagno
ses. Ook Larsson and Almerén (1978) von
den dat slechts 63% van de tussen de 
jaren 1958 en 1971 primair als ameloblas
toom gediagnostiseerde tumoren aan de 
histologische kriteria voldeden. Heden ten 
dage komt men nog artikelen tegen waar
in de diagnose ameloblastoom te ruim 
wordt gehanteerd (Miele et al. 1975).
Bij de literatuuroverzichten die niet van 
recente datum zijn, zoals die van 
Robinson (1937) en Small and Waldron 
(1955) zal men bovengenoemde overwe
gingen niet buiten beschouwing kunnen 
laten. Een tweede probleem bij de lite
ratuurstudie is de meervoudige publicatie 
van incidentele gevallen.
Masson et al. (1959) hebben 101 patiënten 
na-onderzocht uit de Mayo-clinic. In 1972 
beschrijven Mehlisch et al. 126 gevallen 
uit dezelfde kliniek, zonder te vermelden 
dat van deze 126 patiënten reeds 101 eer
der waren beschreven.
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In 1981 wordt in de Journal of Oral 
Surgery door Azumi et al. (1981) een ge- 
metastaseerd ameloblastoom beschreven. 
In hetzelfde jaar beschrijven Takeuchi et 
al. (1981) hetzelfde geval in Surgical Neu
rology. De gegevens uit de literatuur zul
len dus met de nodige reserve moeten 
worden bekeken.
Met name ten aanzien van de recidief- 
frequentie zal het beeld veelal zijn verte
kend, in die zin dat het recidief percen
tage veel hoger zou liggen, Indien alle tu
moren die thans geen ameloblastoom 
meer worden genoemd eruit kunnen wor
den geselecteerd. Vooral een deel van de 
op zeer jeugdige leeftijd optredende ame- 
loblastomen zou heden ten dage anders 
worden geclassificeerd (Sehdev et al. 
1974).

5.2. FREQUENTIE EN 
INCIDENTIE

Incidenteel treft men publicaties aan, 
waarin epidemiologische gegevens wor
den vermeld. De relatieve frequentie van 
het ameloblastoom wordt hierin zeer wis
selend opgegeven en varieert van 1% tot 
91% zoals uit tabel 1 moge blijken.
Hierin zijn de literatuurgegevens sa
mengevat betreffende het voorkomen van 
ameloblastomen ten opzichte van andere 
afwijkingen.
Uit de tabel blijkt hoezeer deze cijfers 
uiteenlopen door de sterke variatie van 
de referentiegroepen. Uiteraard bemoei
lijkt dit ook de onderlinge vergelijking van 
de percentages.
In ons eigen archief vormen de amelo
blastomen 1% van de 10.000 voor patho
logisch onderzoek ontvangen intraorale 
afwijkingen, 6,6% van alle bij ons gere
gistreerde hoofd-hals tumoren en 47%

van de dentogene tumoren (Slootweg in 
druk). In dit archief zijn gedurende een 
periode van 30 jaar 90 ameloblastomen 
geregistreerd. Dit betekent 3 nieuwe ge
vallen per jaar. Zeer globaal geschat, 
omvat het gebied van waaruit patiënten 
met ameloblastomen in het verleden naar 
Utrecht werden verwezen 1/3 van de Ne
derlandse populatie. Dit betekent dus een 
incidentie* van 3 per 5 miljoen, hetgeen 
overeenkomt met een incidentie van 0,6 
per miljoen. Een identiek cijfer werd door 
Larsson and Almerén (1978) voor Zweden 
berekend.
Er lijken tevens aanwijzingen te bestaan 
voor een verschil tussen diverse popula
ties (tabel 1). Shear and Singh (1978) 
publiceerden gegevens waaruit blijkt, dat 
de incidentie van het ameloblastoom in 
Witwatersrand in de negroïde populatie 
veel hoger is dan in de blanke populatie, 
vooral wat betreft het mannelijk geslacht. 
Deze gegevens zijn gestandaardiseerd op 
Afrikaanse-, Europese- en wereld-stan- 
daardpopulaties, zoals door de U. I. C. C. 
wordt geadviseerd (Doll et al. 1975). Een
zelfde geografische of mogelijk raciale 
voorkeur blijkt uit de publicaties van 
Akinosi and Williams (1969) en Subbus- 
wamy and Shamia (1981) uit Nigeria, die 
van Kovi and Laing (1966) uit Ghana en 
die van Imai et al. (1980) uit Japan. 
Volgens Shear and Singh (1978) zijn er 
geen gronden om aan te nemen, dat deze 
raciale voorkeur genetisch is bepaald. Het 
ligt voor de hand te veronderstellen dat 
omgevingsfactoren een grote rol spelen 
bij het ontstaan van ameloblastomen. Spe
cifieke aetiologische factoren zijn echter 
tot op heden nog niet vastgesteld.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat 
alle epidemiologische gegevens, met na
me die uit landen waarin de medische 
voorzieningen pas in latere jaren tot ont
wikkeling zijn gekomen, zorgvuldig dienen 
te worden geïnterpreteerd. Men moet hier 
rekening houden met het zogenaamde
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’’harvesting” effect. Indien in gebieden 
medische faciliteiten ter beschikking ko
men, waar deze tevoren niet waren, heeft 
dit een cumulerend effect, met name ten 
aanzien van de ameloblastomen, die over 
het algemeen pijnloos zijn, langzaam 
groeien en niet direct levensbedreigend. 
Ten onrechte kan de indruk worden ge
wekt, dat de incidentie in deze gebieden 
hoog is.
Mosadomi (1975) komt na uitgebreide 
analyse van relatief oude publicaties tot 
de conclusie, dat de hoge frequentie van 
het ameloblastoom in Afrika, welke door 
enkele auteurs wordt beschreven, aan dit 
effect moet worden toegeschreven. 
Daramola et al. (1980 a) zijn deze mening 
eveneens toegedaan.
Concluderend kan worden gesteld, dat 
er op dit moment te weinig gegevens 
voorhanden zijn om met zekerheid een 
uitspraak te doen over de incidentie van

het ameloblastoom. Een zeer grove bere
kening op basis van ons eigen materiaal 
geeft een incidentie van 0,6 per miljoen 
voor de Nederlandse populatie. Tevens 
kan de conclusie worden getrokken, dat 
de incidentie van het ameloblastoom tus
sen verschillende populaties sterk va
rieert.
* Incidentie geeft weer het aantal nieuwe 

gevallen per tijdseenheid (jaar) per aan
tal inwoners (100.000 of 1.000.000).

5.3. GESLACHT

Over het algemeen komt uit de litera
tuur geen duidelijke voorkeur voor een 
bepaald geslacht naar voren. Tabel 2 
geeft de verdeling van het ameloblastoom 
over de geslachten weer.

t

TABEL 2. De verdeling van het ameloblastoom over de geslachten.

m V totaal aantal

Small and Waldron (1955) 52% 48% 987

Mehlisch et al. (1972) 45% 55% 126

Sehdev et al. (1974) 46% 54% 92

Cernéa et al. (1974) 42% 58% 80

Ebling et al. (1974) 48% 52% 21

Fung (1978) 59% 41% 21

Regezi et al. (1978) 42% 58% 78

Khanna and Khanna (1978) 51% 49% 35

Larsson and Almerén (1978) 58% 42% 31

Shear and Singh (1978) 57% 43% 42

gemiddeld 50% 50% 1513
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Berekend over 1513 gevallen blijkt de 
verdeling exact gelijk te zijn: 50% mannen 
en 50% vrouwen.

5.4. LEEFTIJD

In tabel 3 zijn alleen de recente na
onderzoeken uit de literatuur aangehaald, 
omdat in het verleden veel dentogene 
mengtumoren als ameloblastoom zijn be
noemd. Daar de dentogene mengtumoren 
op een veel jeugdiger leeftijd voorkomen 
(Slootweg 1979, 1981), zou dit de gemid
delde leeftijd doen dalen (Sehdev et al. 
1974).
Terwille van de volledigheid worden de 
cijfers vergeleken met die van het onder

zoek van Small and Waldron (1955), dat 
alle literatuur van vóór 1955 samenvat. Het 
lijkt ons zinvol dit te doen, omdat in alle 
literatuur over het ameloblastoom dit on
derzoek wordt aangehaald. Uiteraard gel
den hiervoor de reeds besproken beper
kingen.
Small and Waldron (1955) berekenden 
uit de literatuur van vóór 1955 over 858 
gevallen een gemiddelde leeftijd van 38,9 
jaar. De gemiddelde leeftijd waarop de 
tumor door de patiënt wordt ondekt, ligt 
beduidend lager dan de gemiddelde leef
tijd waarop de diagnose wordt gesteld 
(Rockoff 1963).
In het materiaal van Small and Waldron 
(1955) werd de tumor gemiddeld op een 
leeftijd van 32,7 jaar ontdekt. De tijd die 
er verstreek totdat de diagnose werd ge
steld, lag tussen de 0 en de 50 jaar, met 
een gemiddelde van 5,8 jaar.

TABEL 3. De leeftijd waarop het ameloblastoom wordt gediagnostiseerd.

totaal uitersten gemiddelde lei

Mehlisch et al. (1972) 126 7-82 jaar 37*

Sehdev et al. (1974) 92 10-78 jaar * *

Kränzl et al. (1976) 19 16-82 jaar 48

Vedtofte et al. (1978) 12 8-77 jaar 41

Khanna and Khanna (1978) 35 10-74 jaar 35

Regezi et al. (1978) 78 11-81 jaar 45

Fung (1978) 21 17-72 jaar 32

Larsson and Almerén (1978) 31 15-87 jaar 50

41 jaar

De helft van de patiënten had een leeftijd die lag tussen de 30 jaar en de 50 jaar. 

Twee derde van de patiënten had een leeftijd die lag tussen de 31 jaar en de 60 jaar.
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5.5. LOCALISATIE

De frequentie waarmee het ameloblas- 
toom in boven- en onderkaak voorkomt, 
ligt voor de mandibula rond de 80% en 
voor de maxilla rond de 20%. (Zie ta
bel 4).
De frequentie in de verschillende regio’s 
van mandibula en maxilla is in tabel 5 
aangegeven. De auteurs Regezi, Mehlisch 
en Small and Walron vertegenwoordigen 
de wereldliteratuur; de cijfers komen over
een met de getallen die door de meeste 
auteurs worden opgegeven.
Uit de publicaties van de auteurs Bentz 
(1965), Daramola (1978) en Akinosi and 
Williams (1969) blijkt een zeer opvallende 
verdeling ten gunste van de symphyse- 
regio ten opzichte van de molaar-kaak- 
hoekstreek, in tegenstelling met de cijfers 
voorhanden uit de wereldliteratuur.

Het is overduidelijk dat bij Nigerianen 
en Dominicanen het ameloblastoom meer 
in het onderfront voorkomt dan bij andere 
etonische groepen.
Voor deze predilectie geven Akinosi 
and Williams als verklaring, het voorko
men van ernstige ontstekingen en grote 
hoeveelheden tandsteen aan. Er zijn geen 
locale gewoonten of gebruiken bekend 
die deze predilectie zouden kunnen ver
klaren. De gegevens suggereren dat ont
steking een aetiologische factor zou kun
nen zijn in het ontstaan van amelobla- 
stomen. Deze veronderstelling wordt on
dersteund door het feit dat de predilectie- 
plaats bij het blanke ras in de molaar- 
kaakhoekstreek ligt. Juist bij dit ras komen 
veelvuldig problemen ten gevolge van ge- 
retineerde M3’s voor, die vaak tot ont
steking c.q. chronische irritatie leiden. De 
Nigeriaanse bevolking heeft wat de M3 
betreft veel minder problemen waardoor 
deze irriterende factor in de molaar-kaak- 
hoekstreek kleiner is.

TABEL 4. Overzicht uit de literatuur van de verdeling van het ameloblastoom over 
de boven- en onderkaak.

Totaal Maxilla Mandibula

Small and Waldron (1955) 025 19% 81%

Mehlisch et al. (1972) 126 22% 78%

Sehdev et al. (1974) 92 22% 78%

Larsson and Almerén (1978) 31 26% 74%

Regezi et al. (1978) 78 16% 84%

1252 gem. 21% 79%
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TABEL 5. Overzicht uit de literatuur van de verdeling van het ameloblastoom in boven
en onderkaak.

Small and Waldron (1955)

Bentz (1965 Dominicaanse 
Republiek)

Akinosi and Williams 
(1969 Nigeria)

Mehlisch et al. (1972)

Regezi et al. (1978)

Daramola (1978 Nigeria)

Mandibula
totaal molaarstreek premolaar-

opstijgende tak streek

291 70% 20%

49 54%

76 22% 4%

126 39% 54%

78 60% 20%

86 48%

706

Maxilla
front premolaar-

streek
front

10% 89% 11%

46% 80% 20%

74% 90% 10%

7% 89% 11%

20%

52%

100% 0%

5.6. KLINISCHE 
SYMPTOMEN

Klinisch manifesteren de meeste ame- 
loblastomen zich door een langzaam pro
gressieve zwelling van de kaak, die zo
wel intra- als extraoraal kan voorkomen. 
De overliggende mucosa is meestal intact 
en heeft een normaal aspect. Indien de 
tumor in direct contact is met de mucosa, 
kan deze blauwachtig doorschemeren en 
eventueel fluctuatie tonen.
Ulceratie kan ontstaan en is dan veelal 
traumatisch door druk van een prothese 
of antagonist (zie fig. 7).
In de literatuur wordt pijn aangegeven 
als een ongewoon symptoom, alhoewel 
33% van de patiënten van Mehlisch et 
al. (1972) hierover klaagden. Dit treedt 
meestal op indien de tumor secundair

geïnfecteerd raakt.
Dentogene klachten hadden 17% van 
de patiënten zoals: hypermobiliteit van 
elementen, malocclusie en parodontale 
problemen, waaronder ook moet worden 
gerekend een slecht passende prothese. 
Extractiewonden die weinig of geen ge- 
nezingstendens tonen, kunnen een uiting 
zijn van een onderliggend ameloblastoom. 
De naburige elementen zijn meestal vi
taal. Is de tumor in de maxilla gelocali- 
seerd, dan kan nasale obstructie, sinusi
tis of neusbloeding als klacht optreden 
(Baker and Matukas 1977; Lu 1980). Uit 
de serie van Mehlisch et al. (1972) klaag
den 7 van de 126 patiënten hierover. Ont- 
stekingsverschijnselen en verettering van 
cysteuze ameloblastomen kunnen op 
grond van infectie door avitale elementen, 
extracties of operatieve ingrepen optre
den en het beeld beheersen.
Sporadisch worden paraesthesiën of

tekst vervolgt op pag. 35
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Fig. 7.

Fig. 7. Hoewel niet typisch, kan het tumor bedekkende slijmvlies ulceratie tonen; in 
dit geval door traumatisering.

Fig. 8. Uniloculair ameloblastoom, röntgenologisch imponerend als folliculaire cyste.

Fig. 9. Zelfde casus als fig. 8 voor-achterwaarste opname.



Fig. 9,
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Fig. 10.

Fig. 10. Typisch voorbeeld van een multiloculair ameloblastoom in de linker ramus 
ascendens mandibulae.

Fig. 11. Fijnmazig multiloculair beeld van een interdentaal gelegen ameloblastoom.

Fig. 12. Metaplastische ossificatie in het stroma van een ameloblastoom kan de 
indruk wekken van een botvormende tumor.
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Fig. 12.
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Fig. 13.

Fig. 13 en 14. Deze röntgenopnames tonen dat de cysteuze holtes een sterk wisse
lend kaliber kunnen hebben.

Fig. 15. Onscherpe begrenzing van een inter-radiculair ameloblastoom.
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Fig. 14.

Fig. 15.
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Fig. 17.
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Fig. 18.

Fig. 16 en 17. Deze opnames tonen, dat de canalis mandibulae of te vervolgen is door 
de tumor heen (fig. 16) of abrupt wordt onderbroken (fig. 17).

Fig. 18. Een opname van dezelfde patiënte als in figuur 19. Bij deze belichting wordt 
de indruk gewekt dat we hier hebben te doen met een uniloculair ameloblastoom.
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Fig. 19.

Fig. 19. Een opname van dezelfde patiënte als in figuur 18. Bij deze opnametechniek 
presenteert het ameloblastoom zich als een multiloculaire radiolucentie.

Fig. 20. De doorsnede van een ameloblastoom dat vrijwel geheel is opgebouwd uit 
solide tumor.

Fig. 21. Het röntgenbeeid van een solide ameloblastoom van figuur 20. Er is een 
duidelijk verband tussen de macroscopische consistentie van de tumor en het rönt
genologische beeld.
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Fig. 20.

Fig. 21
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Fig. 23
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Fig. 24.

Fig. 22. Een resectie preparaat van een ameloblastoom dat de gehele opstijgende- 
en horizontale tak van de mandibula heeft gedestrueerd.

Fig. 23. Het röntgenologische beeld van de tumor afgebeeld in figuur 22. Hier wordt 
de indruk gewekt dat de tumor uit meerdere cysteuze holten zou zijn opgebouwd.

Fig. 24. Het ameloblastoom van figuur 22 en 23. Op snede toont het voornamelijk 
een solide bouw. Het verband tussen de macroscopische consistentie en het rönt
genologische beeld is in dit geval niet zo duidelijk.
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Fig. 25. Ook andere kaaktumoren kunnen een beeld van botresorptie gecombineerd 
met metaplastische ossificatie tonen. Vergelijk fig. 25 met fig. 21. Dit geval betrof 
een neurofibroom.



35

hypoaesthesiën van de nervus mentalis 
aangegeven (Josell et al. 1979; Hendler et 
al. 1981). Uiteraard moet men in deze ge
vallen bedacht zijn op een maligne proces. 
In een vergelijkend histologisch- en kli
nisch onderzoek kon Schmidseder (1976), 
ondanks een sterke compressie die de 
tumor op de nervus alveolaris infe
rior had uitgeoefend, geen kwantitatieve- 
of kwalitatieve veranderingen aan de ze- 
nuwvezels waarnemen. In alle gevallen 
was de zenuw door het epineurium goed 
van de tumor afgegrensd.

5.7. RÖNTGENDIAGNOS- 
TIEK

Het röntgenbeeid van een ameloblastoom 
toont een grote variabiliteit.
Het beeld kan uniloculair zijn en niet 
van een cyste te onderscheiden (fig. 8 en
9).
Het kan ook een multiloculair aspect 
hebben, waarbij het lijkt, alsof het bot 
vervangen is door een aantal radiolucente 
gebieden, die min of meer goed omschre
ven zijn en de afwijkingen de bekende 
"zeepbel” configuratie geven (fig. 10).
In andere gevallen kan het ameloblas
toom zich röntgenologisch presenteren 
als een microcysteus gezwel, doorkruist 
door beenbalkjes zodat een "honingraat” 
structuur ontstaat (fig. 11). De metasplas- 
tische botvorming in het tumorstroma 
kan aanzienlijke proporties aannemen fig. 
12).
Combinaties van deze beelden komen 
eveneens veelvuldig voor (fig. 13 en 14). 
De begrenzingen kunnen zowel scherp 
zijn als vaag (fig. 15). Volgens Kirsch und 
Seile (1972) duidt een onscherpe begren
zing op een solide partij in het ameloblas
toom. Een scherpe begrenzing op de 
röntgenfoto hoeft echter niet de grens van 
de tumor aan te geven, m.n. niet als

deze grens in de spongiosa ligt (Kramer 
1963). Tussen de beenbalkjes in het merg 
kunnen op grote afstand van de tumor, 
tumorvelden worden aanqetroffen (Kramer 
1963).
Struthers and Shear (1976) hebben sta
tistisch significant aangetoond, dat wortel- 
resorptie in samenhang met een amelo
blastoom veel vaker voorkomt dan bij 
andere cysteuze laesies. Forsell (1980) 
vond in 94% wortelresorptie.
De projectie van de canalis mandibu- 
laris kan een wisselend beeld geven 
(Farman et al. 1977). Het ameloblastoom 
kan de intacte canalis helemaal omgeven 
zonder enige verplaatsing hiervan (fig. 
16), anderzijds kan de canalis mandibula- 
ris abrupt op de grens van de tumor op
houden (fig. 17) en in enkele gevallen is 
de canalis verplaatst op dezelfde wijze 
als wordt gezien bij grote radiculaire- of 
folliculaire cysten.
Een multiloculaire radiolucentie hoeft 
geenszins overeen te komen met de wer
kelijkheid. Deze kan veroorzaakt worden 
door benige septa tussen de cysten, even
eens door een crista die in de cysteuze 
holte uitsteekt, zodat er toch sprake is van 
een uniloculaire holte. Een uniloculaire 
radiolucentie kan bij een "zachtere” op
name ook multiloculair blijken te zijn (fig. 
18 en 19). Het röntgenologische beeld 
geeft evenmin informatie over het solide 
of cysteus zijn van het ameloblastoom 
(Sonesson 1950; Imai et al. 1980) zie fig. 
20 t/m 24.
Over het algemeen presenteren de 
meeste ameloblastomen zich röntgenolo
gisch als een multiloculaire radiolucentie. 
Naarmate de loculi een grotere spreiding 
in omvang tonen, is volgens Sonesson 
(1950) de kans op een ameloblastoom 
groter. Het grote aantal en de kleine om
vang van de loculi, dit in combinatie met 
sterk gebogen interloculaire septa, geldt 
volgens Forsell (1980) als een bruikbaar 
diagnostisch kriterium.
Indien zich aan de periferie van de
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radiolucentie lacunaire destructie van de 
benige wand voordoet, wordt dit veroor
zaakt door knopvormige uitstulpingen van 
de tumor. Dit is volgens Sonesson (1950) 
pathognomonisch voor het ameloblas- 
toom, onregelmatige sclerose in de corti- 
cale begrenzing en in de septa is karakte
ristiek te noemen voor het ameloblastoom. 
Concluderend kunnen we zeggen, dat 
gezien de grote variatie die het röntgen
ologische beeld van het ameloblastoom 
kan tonen, differentieel diagnostisch vrij
wel alle osteolytische processen in aan

merking komen. Indien er botvorming in 
de tumor heeft plaatsgevonden, kan het 
röntgenbeeid van andere tumoren ook 
sterke gelijkenis tonen met dat van een 
ameloblastoom, zoals moge blijken uit de 
vergelijking van fig. 25 en fig. 21. 
Uiteraard is voor de uiteindelijke diag
nose een representatieve biopsie onont
beerlijk. Aanvullende diagnostiek in de 
zin van planigrafie of computer tomografie 
heeft slechts waarde op indicatie met de 
strikt omschreven doelstelling de uitbrei
ding van het proces vast te stellen.
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HET AMELOBLASTOOM ALS ON
DERDEEL VAN HET BASOCEL- 
LULAIRE NAEVUS SYNDROOM

Het Basocellulaire Naevus Syndroom 
wordt gekarakteriseerd door multipele ba
socellulaire naevi van de huid, multipele 
kaakcysten en skelet-anomalieën.
De naevi van de huid kunnen in basaal- 
celcarcinomen ontaarden.
De combinatie van basaalcelcarcinomen 
van de huid met een ameloblastoom is ook 
een enkele maal beschreven (Gorlin et 
al. 1965; Gorlin and Sedano 1971). Het 
betreft dan patiënten die lijden aan voor- 
noemd syndroom.
Tabel 6 geeft een overzicht van deze 
publicaties, al dan niet vergezeld van een 
duidelijke histologie, waarin de combinatie 
wordt beschreven.
Van de in tabel 6 genoemde publicaties 
zijn de nummers 1,3 en 7 voldoende ge
documenteerd om als bewezen combinatie 
te worden geaccepteerd, evenals nummer 
11 welke echter een perifeer ameloblas

toom betreft.
Moeilijkheden bij het overwegen van de 
diagnose ameloblastoom bij het Basocel
lulaire Naevus Syndroom ontstaan, als er 
enkele nesten op ameloblastoom lijkend 
dentogeen epitheel in de wand van de bij 
het syndroom behorende keratocysten 
worden gevonden, zoals in het geval be
schreven door Block and Clendenning 
(1963). In ons eigen materiaal vonden wij 
2 soortgelijke gevallen (fig. 26). Deze epi- 
theelconfiguraties zijn onvoldoende van 
omvang en uitgebreidheid om de diagnose 
ameloblastoom bij keratocyste te kunnen 
stellen. Deze ameloblastomateuze foei 
worden meerdere malen aangetroffen in 
de wand van keratocysten (Cernéa et al. 
1969; Stoelinga 1971; Rittersma 1972). Er 
zijn tot op heden geen aanwijzingen dat 
deze zich tot een ameloblastoom kunnen 
ontwikkelen.
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TABEL 6. Overzicht van de literatuur van publicaties betreffende een combinatie van 
ameloblastoom en het Basocellulaire Naevus Syndroom.

BNS

1. Pincock 1954 +

2. Thoma 1959 +

3. Davidson 1962 +

4. Rosenthal 1962 +

5. Gorlin et al. 1963 +

6. Block and Clendenning 1963 +

7. Maddox et al. 1964 +

8. Pollard and New 1964 +

9. Happle 1973 +

10. Jensen and Roser 1978 +

11. Jeanmougin et al. 1979 +

amelobl. bewezen
histologie

onduidelijke
histologie

geen
histologie

+ +
? +

+ +

? +

+ +

+

+ +

? +
? +
? +

+ +

Fig. 26. Nesten dentogeen epitheel in de wand van een dentogene keratocyste. 
H.E., x150.
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HET MALIGNE 
AMELOBLASTOOM

Algemeen gesteld is het ameloblastoom 
een gezwel dat locaal invasief groeit maar 
niet metastaseert. Incidenteel wordt ech
ter het vóórkomen gemeld van tumoren 
die enerzijds qua histologie passen bij 
het ameloblastoom, anderzijds zich door 
agressiever gedrag hiervan onderschei
den.
Deze ervaring heeft geleid tot de ver
onderstelling dat er een zogenaamd "ma
ligne ameloblastoom” bestaat. Over deze 
tumor bestaat in de literatuur veel ondui
delijkheid en verwarring.
De W. H. O. definieert het maligne ame
loblastoom als een neoplasma met ken
merken van een ameloblastoom in de pri
maire tumor in het kaakbot en in een me- 
tastätisch proces.

Volgens deze definitie kan de diagnose 
maligne ameloblastoom slechts worden 
overwogen als zowel in primaire tumor 
als in de metastase ondubbelzinnig op 
ameloblastoom gelijkend tumorweefsel 
wordt aangetroffen. Verwarring ontstaat 
echter doordat de diagnose maligne ame
loblastoom ook wordt gesteld bij zich 
locaal agressief gedragende kaaktumoren. 
Deze kunnen histologisch of het beeld 
tonen van een "normaal” ameloblastoom 
met daarbij eventueel histologische ken
merken van een maligne tumor in de zin 
van atypie, hyperchromasie en cel-kern 
polymorfie (zie tabel 7), echter zonder 
metastasen, of met metastasen die alleen 
bestaan uit ongedifferentieerd tumorweef
sel.
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Fig. 27. Ondanks het massale karakter van dit ameloblastoom is de huid intakt ge
bleven (met dank aan dr. Librus, Israël).

De onduidelijkheid wordt nog vergroot 
door de onenigheid over wat locale ken
merken van agressief gedrag zijn. Huid
perforatie is voor een ameloblastoom on
gewoon (fig. 27).
Indien een tumor met de histologische 
kenmerken van een ameloblastoom de 
huid wel perforeert, zou dit locaal agres
sieve gedrag eventueel kunnen worden 
geïnterpreteerd als een aanwijzing voor 
een maligne karakter. Deze tumor mag 
evenwel in de zin van de W. H. O. geen 
maligne ameloblastoom worden genoemd. 
Eenzelfde onduidelijkheid bestaat met

betrekking tot de betekenis van tumor- 
weefsel in submandibulaire lymfeklieren. 
Indien er bij een uitgebreide tumor van 
de mandibula in de submandibulaire klie
ren tumorweefsel wordt aangetroffen, 
sluit dit een groei per continuïtatem niet 
uit. Dit wordt door de meeste auteurs niet 
als een kenmerk van maligne ameloblas
toom aanvaard (Schneider 1957; Carr 
and Halperin 1968). Voornoemde ver
warring berust onzes inziens hierop, 
dat de W. H. O. definitie te beperkt is 
om alle ameloblastomateus weefsel be
vattende tumoren te omvatten, die zich
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door een afwijkend klinisch gedrag van 
het "normale” ameloblastoom onderschei
den. Histologisch kunnen deze tumoren 
zich op 4 verschillende manieren presen
teren:
1. De primaire tumor toont een normaal 

ameloblastoom zonder maligne kenmer
ken zoals atypie en kernpolymorfie. 
De metastasen tonen eveneens het 
beeld van een normaal ameloblastoom.

2. De primaire tumor toont een normaal 
ameloblastoom. De metastasen tonen 
alleen ongedifferentieerde beelden.

3. De primaire tumor toont naast gebie
den van dentogeen epitheel ook onge
differentieerde partijen. De metastasen 
tonen eveneens ongedifferentieerde 
beelden.

4. De primaire tumor toont naast gebie
den van dentogeen epitheel ook onge
differentieerde partijen, maar metasta
sen zijn (nog) niet aantoonbaar of niet 
bewezen.

Tabel 7 geeft een overzicht van de als 
maligne gerapporteerde ameloblastomen 
gerangschikt naar boven beschreven vor
men.
Slechts de publicaties in de eerste ko
lom voldoen aan de voorwaarden van de 
W. H. O. (1971) om het ameloblastoom 
een maligne ameloblastoom te noemen, 
omdat er geen twijfel bestaat omtrent de 
histologie van de metastasen.
Tabel 8 geeft een uitgebreider overzicht 
van deze tot op heden gepubliceerde 
goed gedocumenteerde gevallen van ma
ligne ameloblastomen.
Ook deze gevallen moeten echter kri
tisch worden beschouwd. Longmetastasen 
kunnen worden verklaard door aspiratie 
(Small and Waldron 1955; Spiessi und 
Prein 1972 en Hopson and Littlewood 
1972). Hierdoor vallen de patiënten 2, 3 
en 8 af. In een der andere gevallen (pa
tiënt nr. 11 Seward et al. 1975) bevatte 
de metastase tevens ongedifferentieerde 
gebieden.
De mogelijkheid dat dit eveneens in

andere gevallen voorkomt, doch niet is 
aangetoond, valt niet uit te sluiten. Ten
slotte bestaat dan nog de mogelijkheid 
van een iatrogeen veroorzaakte metastase 
via bloed- of lymfevaten. Behoudens de 
patiënt beschreven door Seward et al. 
(1975) ondergingen alle patiënten multi
pele operaties i.v.m. locale recidieven. 
Het overtuigende bewijs dat het malig
ne ameloblastoom slechts bestaande uit 
louter ameloblastomateus goed gediffe
rentieerd tumorweefsel in zowel primaire 
tumor als in een metastatisch proces voor
komt, is tot op heden niet geleverd. Khan- 
na and Khanna (1978) ontkennen dan ook 
het bestaan van het maligne ameloblas
toom. Wat de andere 3 vormen uit tabel 
7 betreft, lijkt een maligne ontaarding van 
de primaire tumor met secundair eventu
eel metastasering een voor de hand lig
gende verklaring. Om verwarring met het 
maligne ameloblastoom zoals gedefinieerd 
door de W. H. O. te voorkomen, advise
ren Shafer et al. (1974) om voor die ge
vallen waarin de metastasen slechts be
staan uit minder gedifferentieerd tumor
weefsel de term "ameloblastisch carci
noom” te reserveren. Wij zouden dit be
grip willen uitbreiden tot alle tumoren 
waarin naast goed gedifferentieerd amelo
blastomateus weefsel tevens minder ge
differentieerde partijen voorkomen, hetzij 
in de primaire tumor, hetzij in de metasta
sen.
We onderscheiden dan het maligne 
ameloblastoom, dat in zowel primaire tu
mor als metastasen alleen goed gediffe
rentieerd ameloblastomateus weefsel be
vat van het ameloblastisch carcinoom, 
waarin locale agressiviteit en metastase
ring kunnen worden verklaard door de 
aanwezigheid van minder goed gedifferen
tieerde tumorpartijen.
Ter illustratie volgt een ziektegeschie
denis van een patiënt met een tumor 
waarop dan de diagnose ameloblastisch 
carcinoom kan worden gesteld. Hetzelfde 
geldt voor de patiënte die wordt bespro
ken in paragraaf 10.5.
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Ziektegeschiedenis

Een 75-jarige man werd in 1982 verwezen onder de diagnose osteomyelitis mandibu- 
lae. Anamnestisch zou de zwelling rond de kaak reeds jaren bestaan. Elders waren kort 
te voren twee ’’abcesjes” op de kin geïncideerd.
De voorgeschiedenis vermeldde een recto-sigmoidectomie in 1979 vanwege een ade- 
nocarcinoom, een transurethrale resectie in verband met een prostaathypertrofie, als
mede een onderbeensfractuur in 1982. In juni 1982 zagen wij bij de patiënt een door 
de huid groeiende tumor, zich uitbreidend van de rechter kaakhoek tot over de me- 
diaanlijn (fig. 28).
De tong was geheel door de tumor geïnfiltreerd en gefixeerd aan de mandibula.
De tumor breidde zich submandibulair uit tot aan het hyoid. De patiënt klaagde over 
pijn en kon moeilijk spreken en slikken. De Computertomogrammen toonden een groot 
proces voornamelijk gesitueerd ter hoogte van de mandibula rechts, locaal sterk uit
breidend, op enkele plaatsen met een cysteus aspect (fig. 29 en 30). De mandibula toonde 
een redelijk scherp begrensde radiolucentie van het trigonium retromolare tot de mediaan- 
lijn. Er bestond een pathologische fractuur. Op de longplanigrammen konden geen me- 
tastasen worden aangetoond. Op diverse plaatsen uit de tumor werden biopsiën ge
nomen, deze toonden het beeld van een in solide velden groeiende epitheliale tumor. 
Plaatselijk, vooral subcutaan, bestond de tumor uit goed gedifferentieerde epitheliale 
velden met palissadering van perifere hoge cilindercellen en centraal vorming van reti
culum stellatum. Elders werd een aanzienlijke celkernpolymorfie gezien met opvallend 
veel mitosen naast dyskeratose en hoornparelvorming.
Locaal in de tumor werden partijen aangetroffen die enigzins deden denken aan de 
wand van een dentogene keratocyste (fig. 31), dit door het geplooide oppervlak van 
epitheel en palissadering van de basale cellaag.
Fig. 32 toont een overzicht, fig. 33 en 34 een detail met typisch ameloblastomateuze 
structuren, fig. 35 een detail uit het ongedifferentieerde gebied.
Op grond van dit histologisch beeld werd de diagnose gesteld op een ameloblastisch 
carcinoom. De patiënt werd behandeld met een sequentie therapie. Hiertoe werd bei
derzijds via de arteria temporalis superficialis een catheter ingebracht, waarna de niet 
naar de tumor voerende takken van de carotis externa werden geligeerd. Adriamycine 
en Bleomycine werden tot een dosis van 150 mgr. totaal toegediend met afwisselende 
bestraling van het tumorgebied tot een totaal dosering van 4100 Rad. Hierop werd 
voor zover te beoordelen een totale tumor regressie verkregen.

Fig. 28. Ulceratie van de huid bij een ameloblastisch carcinoom.

Fig. 29. Spontaan fractuur van de mandibula (patiënt van fig. 28).
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Fig. 29.
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Fig. 30.

Fig. 30. Sterke locale uitbreiding van de tumor met cysteuze degeneratie (patiënt 
van fig 28).

Fig. 31 t/m 36. Deze opnames tonen de histopathologie van de tumor, macroscopisch 
en computertomografisch gedemonstreerd in fig. 28 t/m 30.

Fig. 31. Tumorgedeelte, dat doet denken aan een dentogene keratocyste. H.E., x150.

Fig. 32. Een overzicht van de tumor. H.E., x36.
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Fig. 31.

Fig. 32
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Fig. 33.

Fig. 33. Perifere palissadering en spoel-cellige differentiatie. H.E., x96. 

Fig. 34. Beelden passend bij een folliculair ameloblastoom. H.E., x150.

Fig. 35. Sterk polymorfe tumorpartijen. H.E., x150.



Fig. 34.

Fig. 35.
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8
HET UNILOCULAIRE 
AMELOBLASTOOM

Een van de doelstellingen van dit proef
schrift is het toetsen van de hypothese 
van Robinson en Martinez. Deze hypo
these luidt dat ameloblastomen minder 
neigen tot recidiveren na conservatieve 
behandeling dan andere ameloblastomen. 
Hiertoe zal het unicysteuze- en murale 
ameloblastoom nader moeten worden ge
definieerd. Onder het unicysteuze ame
loblastoom wordt de klinisch uniloculaire- 
of monocysteuze laesie verstaan. Dit zijn 
synoniemen, waarvoor in het vervolg uit
sluitend de term uniloculair zal worden 
gebruikt. De term muraal ameloblastoom 
wordt gebruikt voor ameloblastomateuze 
structuren in de wand van uniloculaire 
laesies. De exacte betekenis van de toe
voeging "muraal” is in de literatuur niet 
geheel duidelijk.
Cahn (1933), die de aandacht vestigde 
op ameloblastomateuze veranderingen in 
de wand van een folliculaire cyste, ge
bruikt deze term om verdikkingen in de 
cystewand aan te geven. Hij wijst tevens 
op de mogelijkheid dat de onregelmatig
heden in de wand ook kunnen berusten 
op papillomateuze woekeringen, die in het 
lumen uitsteken.

In de latere literatuur wordt gesproken 
over: ameloblastomateuze ontaardingen 
in de wand van dentogene cysten, unilocu
laire ameloblastomen en murale amelo
blastomen.
Deze drie begrippen worden door el
kaar gebruikt en zijn mogelijk terug te 
brengen tot het histologisch substraat, 
namelijk de plaats waar het ameloblasto
mateuze epitheel wordt aangetroffen:
- in het cyste-epitheel;
- als murale nodus of noduli in de wand 

van de cyste;
- als een in het lumen uitstekende woe

kering, die het lumen van de cyste ge
heel of gedeeltelijk opvult.

Een ding hebben ze echter alle ge
meen; het gaat om ameloblastomateuze 
structuren in een uniloculaire laesie.
Het lijkt dan ook zinvol om het begrip 
muraal ameloblastoom te definiëren als 
een uniloculaire laesie, waarin ameloblas
tomateuze structuren worden aangetrof
fen.
Shteyer et al. (1978) hebben een litera
tuuroverzicht samengesteld van de be
schreven ameloblastomen die uit een cys
tewand zouden zijn ontstaan.
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Het omvatte na uitsluiting van de du
bieuze gevallen 84 "murale” ameloblas- 
tomen. In 67 gevallen werd het type cyste 
aangegeven. Er waren 56 ( = 83%) follicu
laire cysten 4 ( = 5,9%) residuale cysten,3 
(=4,5%) radiculaire cysten, 1 (=1,5%) pri
mordiaal cyste en 2 ( = 3%) andere den- 
togene cysten. Slechts 1 cyste (=1,5%) 
was niet dentogeen, het betrof een glo- 
bulomaxillaire cyste.
De auteurs komen op een frekwentie 
van het murale ameloblastoom van 5 tot 
6% van alle ameloblastomen.
Twee aspecten die uit dit onderzoek 
naar voren komen zijn belangrijk:
a. de gemiddelde leeftijd waarop het ame

loblastoom in folliculaire cysten voor
komt, blijkt 16 jaar te zijn. Dit is veel 
lager dan de gemiddelde leeftijd, waar
op het ameloblastoom voorkomt.

b. het recidiefpercentage schijnt bedui
dend lagerte liggen bij de murale ame
loblastomen. Dit wordt door een aan
tal andere auteurs eveneens bevestigd 
(Young and Robinson 1962; Worth 1963 ; 
Lee 1970; Byrd et al. 1973; Daramola 
et al. 1975; Hardt und Steinhäuser 1979; 
Gardner and Pecak 1980; McMillan and 
Smillie 1981).

ad a. Deze gegevens zijn in overeen
stemming met het onderzoek van 
Stanley et al. (1965) betreffende de 
3e molaar follikels.
Zij kwamen tot de conclusie dat 
epitheel in de follikels na het 26ste 
levensjaar niet meer voorkwam, om
dat na de voltooiing van de amelo- 
genese het glazuurepitheel degene
reert en overgaat in plaveiselepi- 
theel. Tevens toonden Stanley and 
Diehl (1965) een correlatie aan tus
sen het optreden van een amelo
blastoom in de wand van een folli
culaire cyste van een bepaald ele
ment en de leeftijd waarop de 
kroonformatie van dit element was 
voltooid. Deze auteurs vonden

eveneens een sterke daling van het 
aantal murale ameloblastomen na 
het 30ste levensjaar. Deze bevin
dingen ondersteunen de theorie dat 
met het stijgen van de leeftijd het 
dentogene epitheel in follikels een 
dalende potentie heeft om amelo
blastomen te vormen, 

ad b. Mocht het recidiefpercentage bij 
"murale” ameloblastomen bedui
dend lager blijken te liggen (Shteyer 
et al. 1978), ook na conserva
tieve behandeling (80% werd con
servatief behandeld), dan zou dit 
een argument zijn voor de hypo
these, dat de uniloculaire amelo
blastomen minder agressief zouden 
zijn dan de multiloculaire (Robinson 
and Martinez 1977). Alle murale 
ameloblastomen zijn namelijk uni- 
loculair. Tevens zou het een argu
ment kunnen zijn voor de hypothe
se, dat cysteuze ameloblastomen 
minder agressief zouden zijn dan 
solide- of gemengde vormen.

Dit laatste komt overeen met de op
vattingen van de Duitstalige auteurs, die 
hun behandeling mede laten beïnvloeden 
door het al of niet cysteus zijn van de tu
mor (Schneider 1957; Becker und Pertl 
1967; Rehrmann 1956, 1972; Becker 1972; 
Verbeek 1972; alsmede van Romanoli and 
Cocchi 1980).
De evaluatie van het uniloculaire ame
loblastoom wordt bemoeilijkt door het 
ontbreken van unanimiteit over de histo- 
pathologie van deze afwijking.
Er zijn verschillende mogelijkheden tot 
foutieve interpretatie van het histologisch 
beeld (Kramer 1963; Solomon et al. 1974). 
De volgende vier factoren geven vaak 
aanleiding tot diagnostische vergissingen:
1. dentogene epitheelresten kunnen in 

cystewanden voorkomen;
2. epitheel kan onregelmatige proliferatie 

tonen;
3. er kan cysteus acanthomateus epitheel
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in chronisch ontstoken delen van een 
cyste voorkomen;

4. ameloblastomen kunnen cysteuze de
generatie ondergaan.

Het onderzoek van Vickers and Gorlin 
(1970) heeft histologische criteria voort
gebracht, die duiden op neoplastische 
transformatie van cyste epitheel.
Deze criteria zijn:
1. hyperchromasie van de basaalcelnuclei 

van het cyste epitheel;
2. polarisatie en palissadering van basaal

celnuclei;
3. cytoplasmatische vacuolisatie van 

voornamelijk, de basale cellen.
Rittersma et al. (1979) voegen hieraan 
nog de volgende toe:
4. korte knopvormige proliferaties van de 

basale laag;
5. keratinisatie van epitheliale cellen op 

enkele plaatsen;
6. homogenisatie of hyalinisatie van een 

dunne bandvormige laag fibreus weef

sel, grenzend aan het epitheel.
Gardner (1981) beschrijft plexiforme 
epitheelproliferaties in folliculaire cysten 
die niet voldoen aan de histologische cri
teria voor ameloblastoom, zoals deze door 
Vickers and Gorlin (1970) zijn opgesteld. 
De auteur komt tot de conclusie dat 
op grond van deze epitheelproliferaties 
toch de diagnose ameloblastoom kan wor
den gesteld.
Uit het voorgaande blijkt dat de diffe
rentiatie tussen hyperplastisch dentogeen 
epitheel en ameloblastoom niet eenvoudig 
is. In de literatuur is men het er nog niet 
over eens of er eigenlijk wel sprake kan 
zijn van ameloblastomateuze ontaarding 
in een bestaande cystewand, of dat het 
gaat om een uniloculair ameloblastoom, 
waarvan de wand bestaat uit primair neo- 
plastisch epitheel (Lucas 1954; Shear 
1976). In hoofdstuk 11. zal hierop aan de 
hand van het eigen materiaal nader wor
den ingegaan.
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9
BEHANDEL METHODEN

De volgende therapieën zijn beschreven 
ter behandeling van het ameloblastoom.
1. scleroserende agentia;
2. cryotherapie;
3. elektrocoagulatie;
4. chemotherapie;
5. radiotherapie;
„ . . , . conservatief.6. chirurgische therapie: radicaal.
Over de chirurgische therapie is de mee
ste literatuur voorhanden.
De andere mogelijkheden worden over 
het algemeen slechts als adjuvante- of 
als palliatieve therapie gebruikt.

9.1. SCLEROSERENDE 
AGENTIA

Scleroserende agentia worden toegepast, 
omdat er na injectie hiervan een sterke 
fibrosering van het weefsel optreedt.
De behandeling van tumoren met deze 
stof is erop gebaseerd, dat de bloedtoe- 
voer naar de tumor wordt gelimiteerd, zo
dat er regressie van de tumor optreedt 
(Dalitsch 1958). Deze therapie is inciden
teel ook voor het ameloblastoom toege

past, zij het met onduidelijk resultaat (Va- 
zirani and Schultz 1973).
De therapie met scleroserende agentia 
heeft echter nooit veel aanhangers gevon
den. Ze zou eventueel in gevallen, waar 
de algemene toestand van de patiënt een 
andere vorm van therapie niet toelaat een 
uitkomst kunnen bieden, al was het 
slechts palliatief.

9.2. CRYOTHERAPIE

Cryotherapie wordt een enkele maal be
schreven in "case reports”, uitsluitend 
als adjuvante therapie na conservatieve 
chirurgische behandeling, met als doel de 
uitlopers van de tumor die niet werden 
geëlimineerd te devitaliseren.
Het voordeel van de cryotherapie in ver
gelijking met electrocoagulatie is, dat met 
cryotherapie diepere laesies in het bot 
worden bewerkstelligd, waarbij de bot 
architectuur behouden blijft. Het nadeel 
van deze therapie is echter dat de bepa
ling van de diepte waarop de cellen wor
den gedevitaliseerd zeer onnauwkeurig is 
en dat men geen histologische controle
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van de randen kan uitvoeren.
Over cryotherapie als adjuvante therapie 
bij het ameloblastoom werd gerapporteerd 
door Marciani et al. (1977) en Emmings 
et al. (1971). Recidief bleef uit, maar het 
postoperatieve beloop werd gecompli
ceerd door: infectie, sequestratie en spon
taan fractuur. Oeseburg (1977) beschreef 
twee patiënten, waarvan bij één een reci
dief optrad.
Een definitief oordeel over de waarde van 
cryotherapie als adjuvante therapie is ge
zien de geringe ervaring die hiermee is 
opgedaan vooralsnog niet te geven.
De complicaties die optreden bij de iets 
uitgebreidere tumoren, zoals deze worden 
beschreven, lijken in ieder geval geen aan
beveling voor deze behandelmethode.

9.3. ELECTRO- 
COAGULATIE

De elektrocoagulatie is evenals de cryo
therapie op te vatten als een adjuvante 
therapie na curettage.
De opmerkingen die bij de cryotherapie 
gemaakt zijn, gelden ook voor de elektro
coagulatie. Het nadeel van deze therapie 
ten opzichte van de cryotherapie is echter, 
dat de diepte waarop kan worden gecoa- 
guleerd, zeer beperkt is. Waarschijnlijk is 
dit de reden dat er minder complicaties 
van de elektrocoagulatie worden vermeld.

9.4. CHEMOTHERAPIE

Over het algemeen wordt chemotherapie 
slechts toegepast in geval van maligne 
ontaarding. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat er slechts sporadisch over 
wordt bericht. Voor zover men van resul
taten kan spreken, zijn deze over het al
gemeen teleurstellend.

In tabel 9 wordt een overzicht gegeven 
van de publicaties die tot op heden zijn 
verschenen met de indicatie, de gebruikte 
cytostatica en de resultaten.

9.5. RADIOTHERAPIE

Radiotherapie wordt tegenwoordig bij be
nigne tumoren nauwelijks meer toegepast. 
Vele auteurs (Becker und Pertl 1967; Hart
man 1974) verwerpen de radiotherapie voor 
ameloblastomen om twee redenen. In de 
eerste plaats is het ameloblastoom veel
al een langzaam groeiende tumor en rea
geert daarom meestal slechts op bestra
ling, zoals blijkt uit de veelvuldige reci- 
dieven (Pantazopoulos and Nomikos 1966). 
In de tweede plaats is het bewezen dat 
radiotherapie maligne ontaarding kan in
duceren (UNSCEAR 1977; van Daal 1982). 
In tabel 10 zijn de resultaten van radio
therapeutische behandeling samengevat. 
De getallen uit de tabel zijn niet erg be
moedigend. Een dusdanig hoog aantal 
maligne ontaardingen wordt bij geen en
kele andere therapie gezien en beant
woordt ook niet aan de statistische ver
wachtingen, die volgens Schneider (1957) 
tussen 1 en 4% liggen. Er is bij verschil
lende als maligne beschreven ameloblas
tomen sprake van voorafgaande radio
therapie (Vorzimer and Perla 1932; 
Schweitzer and Barnfield 1943; Tsukada 
1965; Pennisi et al. 1966, 1971; Madiedo 
et al. 1981). Zie ook tabel 8.
Met betrekking tot de adjuvante radio
therapie hetzij preoperatief, hetzij post
operatief of als palliatieve therapie, zijn 
in de literatuur geen duidelijke uitspraken 
te vinden (Pandya and Stuteville 1972; 
Shaw and Katsikas 1973; Feeney et al. 
1979 en Hertz 1952). Geconcludeerd kan 
worden, dat primaire radiotherapie bij de 
behandeling van het ameloblastoom dient 
te worden ontraden.
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TABEL 9. Overzicht van maligne ontaarde ameloblastomen, die chemotherapeutisch 
werden behandeld.

Bron Publicatie Geslacht Leeftijd Indicatie Chemotherapie Effect
jaar

Harrer and Patchefsky 1970 V 52 longmeta-
stasen

Imidazole
Fluoruracil

—

Herceq and Harding 1972 m 19 Locaal
agressieve
tumor

Cyclophospha
mide

—

Gall et al. 1975 m 45 Longmeta-
stasen

Adriamycine
Cyclophosphamide
Methotrexaat

Brandenburg et al. 1976 m 53 Longmeta-
stasen

Adriamycine
5 Fluoruracil

—

Krempien et al. 1979 m 11 Metastasen 
in longen, 
submandibu- 
laire klie
ren

Cyclophosphamide
Adriablastine

+

Slechts bij de patiënt van Krempien et al. werd een positief resultaat bereikt. De histologisch bevestigde 
metastasen verdwenen totaal. Bij de na-controle 6 jaar na de behandeling was de patiënt klachtenvrij.

TABEL 10. Overzicht van de literatuur betreffende de resultaten van de radiotherapie.

Auteur Jaar Totaal Recidief Maligne Letaal Sec. chirurgische
ontaarding verloop therapie

Maack 1938 4 3

Hertz 1952 2 2

Eckert 1953 1 1 1 1

Hair 1963 1 0

Baclesse 1964 24 7 7? 7

Shatkin and 
Hoffmeister

1965 2 2 1 1

Hopson and 
Littlewood

1972 1 1 1 1 1

Cernéa et al. 1974 7 7 7

Sehdev et al. 1974 11 11 10

Hartman 1974 3 3 2 2
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9.6. CHIRURGISCHE 
THERAPIE, 
CONSERVATIEVE ■ 
RADICALE

Zoals reeds tevoren opgemerkt, bestaat 
verschil van inzicht in hoeverre het ame- 
loblastoom radicaal chirurgisch dient te 
worden behandeld of dat kan worden vol
staan met een conservatieve ingreep. Al
vorens over te gaan tot een bespreking 
van de relevante literatuur zal worden uit
eengezet, wat onder een conservatieve-, 
respectievelijk radicale ingreep wordt ver
staan.
Een radicale operatie is onzes inziens 
elke ingreep die dusdanig wordt opgezet, 
dat het de bedoeling is om de tumor tij
dens de procedure ”en bloc” met een 
marge gezond weefsel uit te nemen. Het 
tumorweefsel komt bij deze benadering 
niet è vue. Elke ingreep, waarbij deze in
tentie niet aanwezig is, noemen wij con
servatief.
In de literatuur komt men verschillende 
begrippen tegen. Deze zijn door ons ge
rangschikt naar bovengenoemde criteria. 
Vele auteurs noemen "excisie” conser
vatieve therapie. Excisie met een marge 
van 1 cm. macroscopisch gezond weefsel 
aan alle zijden, zoals Potdar (1969) dit 
beschrijft, valt onzes inziens onder radi
cale chirurgie en is eigenlijk een margi
nale resectie. De term ’’block resectie” 
wordt meestal gebruikt bij tumoren in de 
maxilla en is te vergelijken met de margi
nale resectie.
Subtotale resectie kan eveneens worden 
gezien als een synoniem van de marginale 
resectie. Dit is een resectie van de tumor 
inclusief een marge gezond weefsel met 
intactlating van de continuïteit van de 
mandibula. Bij segmentale resecties wordt 
de continuïteit van de mandibula opgeof
ferd.

Recidieven ontstaan door uitgroei van na 
operatie achtergebleven tumorcellen. 
Theoretisch bestaat de mogelijkheid van 
een tweede primaire tumor op dezelfde 
plaats, maar daar multipel voorkomen van 
het ameloblastoom nooit is beschreven, 
achten wij genoemde mogelijkheid uitge
sloten.
Een tweede ameloblastoom in het eerde
re operatiegebied is dus onzes inziens 
altijd een recidief, te wijten aan een ina
dequate verwijdering van tumorcellen, die 
in de aangrenzende beenlacunes en cryp
ten liggen (Small and Waldron 1955; 
Hickey et al. 1956; Kramer 1963). Het ligt 
derhalve voor de hand, dat naarmate meer 
marge gezond weefsel wordt meegeno
men, het recidiefpercentage zal verminde
ren.
Bij de conservatieve therapie hoopt men 
deze tumorvrije marge te verkrijgen door 
nafraisen of elektrocoagulatie. Bij de ra
dicale therapie beoogt men een tumor
vrije marge ”en bloc" met de tumor uit 
te nemen.
Het uiteindelijk resultaat kan hetzelfde 
zijn. De wijze waarop het is verkregen, 
verschilt in die zin, dat bij de conserva
tieve therapie tumor weefsel è vue is ge
weest en mogelijk is verspreid in het 
wondgebied.
Aan de hand van bovengenoemde thera
pieën zal de literatuur worden besproken 
en in twee groepen worden gedeeld.
In tabel 11 worden de aanhangers van 
een conservatieve benadering opgesomd, 
in tabel 12 de aanhangers van een radi
cale benadering. De betreffende percen
tages zijn door ons gecorrigeerd in die 
zin dat in de berekening slechts die ge
vallen zijn opgenomen met een individu
ele follow-up van meer dan 5 jaar.
Alle gevallen, die niet aan deze eis vol
deden zijn ondergebracht in een aparte 
kolom.
Uiteraard is de 5 jaars-orens arbitrair. 
Deze is oebaseerd oo de lanozame oroei 
en het Ipte recidief. Toch menen wij deze



59

grens te moeten stellen om een zo goed 
mogelijk beeld te kunnen krijgen over de 
behandelingsresultaten.
In hoofdstuk 10 wordt hierop nader inge
gaan.

Bij de laatste 4 publicaties uit tabel 12 
was de individuele na-controle niet te 
achterhalen daar het gemiddelde werd 
opgegeven. In deze gevallen kon de 5 
jaars-selectie niet geschieden.

TABEL 11. Publicaties van voorstanders van de conservatieve therapie.

auteur jaar
totaal
aantal conserv.

recidiefvrij > 5 jr 
conservatief

follow-up < 5 jr 
conservatief

1. Stout et al. 1963 5 5 2/4 ( 50%) 1

2. Monks 1964 9 9 3/4 ( 75%) 5

3. Huffman and Thatcher 1974 4 4 1/1 (100%) 3

4. Robinson and Martinez 1977 20 20 7/11 ( 64%) 9

5. Crawley and Levin 1978 4 4 0/3 ( 0%) 1

6. Vedtofte et al. 1978 12 12 5/8 ( 63%) 4

9.7. DISCUSSIE

Tabel 11 toont aan dat er eenvoudig geen 
relevante onderzoeken in de literatuur zijn 
gepubliceerd, die tot de conclusie leiden, 
dat ameloblastomen conservatief kunnen 
worden behandeld. Slechts na strenge 
selectie van het materiaal komen Robin
son and Martinez (1977) tot de conclusie, 
dat uniloculaire ameloblastomen minder 
neigen tot recidiveren na conservatieve 
chirurgische behandeling dan multilocu- 
laire- en solide ameloblastomen. Het re- 
cidief-vrije percentage in hun materiaal 
ligt op 64%.
Vedtofte et al. (1978) komen met een zelf
de percentage. Ook door deze auteurs 
is een strenge selectie toegepast op de 
tumoren die zij conservatief benaderden.

Uitgesloten werden:
a. tumoren die de corticale onderrand 

van de mandibula hadden aangetast;
b. tumoren die röntgenologisch uitgebrei

de multiloculaire radiolucenties toon
den;

c. tumoren die in de weke delen groeiden;
d. tumoren in de maxilla;
e. recidief tumoren.
De resultaten van de conservatieve- en 
de radicale behandeling, zoals die in ta
bel 12 worden weergegeven, spreken 
voor zich. In deze tabel vallen enige af
wijkende percentages op. Becker und 
Pertl (1967) en Koch (1972) hebben 
slechts de kleine uniloculaire ameloblas
tomen conservatief behandeld.
Kränzl et al. (1976) komen eveneens op 
een laag recidiefpercentage na conser
vatieve behandeling. De laatstgenoemde 
auteurs vatten hun conclusie als volgt
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samen: dass die Konservativ-chirurgi
sche Methode zur Entfernung des Tumors 
in früheren Jahren häufig mit gutem Erfolg 
durchgeführt wurde; in den letzten Jahren 
wurde aber einer radicalen Extirpation der 
erkrankten Knochen-anteile mit Resektion 
der gesunden Nachbarzonen der Vorzug 
gegeben."
Deze auteurs vertegenwoordigen de visie 
van de Weense school, die in het verle
den bij monde van Pichler und Trauner 
als grote propagandisten van de conser
vatieve behandeling van ameloblastomen 
bekend stonden.
Het hoge recidief-vrije percentage dat 
wordt opgegeven, maakt de verandering 
van therapeutische instelling echter niet 
geheel begrijpelijk.
In tabel 12 is tevens de publicatie van 
Small and Waldron (1955) opgenomen,

omdat deze zo veelvuldig wordt geciteerd. 
Zij geven een recidief-vrij percentage op 
van 54% na conservatieve behandeling. 
Daarbij moet echter worden aangetekend 
dat de na-controle kort is geweest. Voor 
de conservatieve behandeling bedroeg dit 
gemiddeld 4,7 jaar en voor de radicale 
behandeling 5,1 jaar. Bovendien zijn er 
vele "niet-ameloblastomen” in dit onder
zoek opgenomen (zie ook paragraaf 5.1.). 
De auteurs zeggen zelf hierover: "The re
viewer is at a disadvantage in attempting 
to be critical of a report and not having 
first hand information. As a result, any 
case that was stated to be ameloblastoma 
was accepted.”
Samenvattend blijkt uit de literatuur dat 
het recidiefpercentage na conservatieve 
behandeling rond de 75% ligt, voor radi
cale behandeling daartegen rond de 15%.
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10

EIGEN NAONDERZOEK

10.1. INLEIDING

Blijkens de literatuur zoals geanaliseerd 
in het vorige hoofdstuk lijkt globaal te 
kunnen worden gesteld, dat de radicaal- 
chirurgische therapie van het ameloblas- 
toom betere resultaten geeft dan de con
servatieve benadering.
Niettemin blijkt de effectiviteit van de 
conservatieve therapie te kunnen worden 
verhoogd door een strenge selectie toe 
te passen aan de hand van klinische cri
teria (Becker und Pertl 1967; Koch 1972; 
Robinson and Martinez 1977; Vedtofte et 
al. 1978). Deze klinische criteria zijn tot 
op heden niet nauwkeurig vastgesteld. 
Mogelijk spelen de volgende factoren een 
rol bij het al of niet optreden van een 
recidief na conservatieve behandeling:
1. Indien een tumor klein is, zal deze 

gemakkelijker te verwijderen zijn dan 
een grote tumor.

2. Indien een tumor zich geheel in het 
bot bevindt, zal deze gemakkelijker te 
verwijderen zijn, dan één die in de we
ke delen is gegroeid.

3. Een uniloculaire holte in het bot is een

voudiger te excochleëren dan een mul- 
tiloculaire holte.

4. Een uniloculaire cyste bekleedt met 
plaveiselepitheel, waarin ameloblasto- 
mateuze veranderingen zijn opgetre
den, is gemakkelijker te verwijderen 
dan een infiltratief groeiende solide 
tumor.

Deze factoren zullen ten nauwste ver
band houden met de vraag of de tumor 
al dan niet radicaal door een conserva
tieve ingreep kan worden verwijderd. 
Om bovengenoemde vier hypothesen te 
toetsen, is het gewenst een klinische clas
sificatie op te stellen, die diverse klini
sche parameters in zich herbergt. Deze 
bezitten mogelijk prognostische waarde 
en zouden als zodanig hun invloed kun
nen uitoefenen op de behandelingsresul
taten. De voordelen hiervan zijn, dat een 
betere evaluatie van de ingestelde the
rapie mogelijk is, dat de in de toekomst 
te verschijnen literatuur beter toeganke
lijk wordt om de opgetreden recidieven 
op een juiste wiize te interpreteren en tot 
slot, dat mogelijk wat meer houvast zou 
kunnen worden verkregen ten aanzien van 
het te volgen beleid.
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10.2. KLINISCHE 
CLASSIFICATIE

Om de verschillende therapeutisch rele
vante aspecten van het ameloblastoom 
te evalueren in het eigen materiaal is de 
volgende klinische classificatie opgesteld:
1. de grootte van de tumor Tx,
2. de relatie van de tumor t.o.v. de om

geving Txy,
3. het röntgenologisch aspect van de tu

mor TxyRx,
4. het macroscopisch aspect van de tu

mor TxyRxMx.
ad. 1. Grootte van de tumor.

Ti tumor met als grootste diame
ter 3 cm,
Ï2 tumor met als grootste diame
ter tussen 3 en 6 cm 
T3 tumor met als grootste diame
ter boven de 6 cm.

Indien de grootte van de tumor röntgeno
logisch wordt bepaald, dient men reke
ning te houden met de opname techniek. 
De gemeten waarde verkregen van een 
orthopantomogram moet worden gecor
rigeerd door deze met 0,75 te vermenig
vuldigen. Deze correctie is gebaseerd op 
een gemiddelde waarde van vergroting 
van de orthopantomograaf. (Schöpf 1966; 
Seile und Schneuzer 1972). 
ad. 2. Relatie.

Txa tumor geheel omgeven door 
bot,
Txb tumor die de corticalis heeft 
geperforeerd in het gebied van de 
processus alveolaris,
Txc tumor die de corticalis heeft ge
perforeerd in een der loges, 

ad. 3. Röntgenologisch aspect.
TxyRi uniloculair aspect,
TxyR2 multiloculair aspect, 

ad. 4. Macroscopisch aspect.
TxyRxMi zuiver cysteus,
TxyRxM2 cysteus en solide partijen

(gemengd),
TxyRxMs geheel solide.

Voorbeeld: een multiloculaire tumor in de 
kaakhoekstreek met een door
snede van 4 cm, die de lin
guale corticalis heeft geper
foreerd en macroscopisch 
deels cysteus deels solide is, 
zal de classificatie T2CR2M2 
krijgen.

Deze classificatie berust deels op pre- 
operatieve-, deels op peroperatieve- of 
aan het operatie preparaat vast te stellen 
indices en heeft derhalve voorlopig slechts 
retrospectieve waarde.
Het navolgend te bespreken eigen mate
riaal werd, voorzover uitvoerbaar, volgens 
deze classificatie gedefinieerd.

10.3. MATERIAAL EN 
METHODEN

10.3.1. HERKOMST VAN HET MA
TERIAAL

Over de periode 1935 tot 1 juli 1982 wer
den in de kliniek voor Mondziekten en 
Kaakchirurgie van het Academisch Zie
kenhuis te Utrecht bij 97 patiënten de 
diagnose ameloblastoom gesteld. In 10 
gevallen waren er onvoldoende gegevens 
voorhanden om een zinvolle evaluatie 
mogelijk te maken.
Na revisie van de histologische prepara
ten werden 3 patiënten uitgesloten, daar 
de oorspronkelijke diagnose ameloblas
toom tweemaal werd veranderd in kera- 
tocyste en eenmaal in Pindborgtumor. 
Van het oorspronkelijke materiaal res
teerden derhalve 84 patiënten voor eva
luatie. Waar mogelijk werden de geval
len geclassificeerd volgens de hiervoor 
aangegeven methode. In tabel 13 zijn de 
gegevens van de patiënten verzameld. 
Vele patiënten zijn van elders verwezen 

tekst vervolgt op pag. 70
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met een recidief na conservatieve be
handeling. De voorgaande ingrepen wer
den slechts dan geregistreerd, indien de 
diagnose ameloblastoom bekend was. In 
enkele gevallen waarbij zeer frequent was 
geopereerd en het nauwkeurige tijdstip 
van de diagnose niet bekend was, werd 
aan de hand van deze ingrepen en de 
anamnestische gegevens een schatting 
gemaakt van het tijdstip, waarop de diag
nose redelijkerwijs bekend moet zijn ge
weest.

10.3.2. INDEUNG VAN HET MATE
RIAAL

Om zoveel mogelijk homogene groepen 
te creëren werd het patiënten materiaal 
verdeeld in 2 groepen:
1. patiënten die primair in Utrecht zijn 

behandeld,
2. patiënten die in Utrecht zijn behandeld 

met een recidief, nadat zij één of meer
dere keren elders vanwege een ame
loblastoom waren geopereerd.

In beide groepen bevinden zich patiënten 
die conservatief werden geopereerd en 
patiënten die radicaal werden geopereerd. 
De verdeling is in onderstaande tabel 
weergegeven.

TABEL 14. Indeling van het patiëntenma
teriaal naar behandeling.

Conservatief radicaal totaal

Primair in Utrecht 
behandeld 37 17 54

Behandeld in Utrechl 
na primaire be
handeling elders

14 16 30

51 33 84

10.3.3. VERANTWOORDING VAN 
DE CIJFERMATIGE BEWERKING

In de literatuur is het gebruikelijk om voor 
de beoordeling van een behandelingsme
thode het percentage recidieven binnen 
de 5 jaar te berekenen.
Voor het ameloblastoom wordt hiertegen 
vaak bezwaar aangetekend, omdat het 
ameloblastoom een langzaam groeiende 
tumor is en pas laat zou recidiveren (Pilz 
und Nitzschke 1979). Ook in ons materiaal 
zijn deze late recidieven opgetreden, soms 
meer dan 20 jaar postoperatief. Het be
treft hier echter patiënten, die niet con
tinue zijn nagecontroleerd. Hetzelfde zou 
het geval kunnen zijn bij de late recidieven 
die in de literatuur zijn vermeld. Het reci
dief zou waarschijnlijk eerder zijn gecon
stateerd, indien de patiënten continue on
der na-controle waren gebleven. Om dit 
aan de hand van het patiëntenmateriaal na 
te gaan werd het tijdstip, waarop het reci
dief werd geconstateerd bij patiënten die 
zonder onderbreking zijn nagecontroleerd 
grafisch weergegeven in fig. 36.
Uit fig. 36 blijkt dat het overgrote deel van 
de recidieven binnen de eerste 5 jaar 
wordt geconstateerd. Op een later tijd
stip komt slechts incidenteel nog een re
cidief voor. Fig. 37 geeft het verloop van 
de curve, indien het tijdstip waarop het 
recidief werd geconstateerd, wordt uit
gezet bij een discontinue na-controle (ge
trokken lijn) en bij een combinatie van 
continue- en discontinue controle (gestip
pelde lijn). Indien het recidiefpercentage 
door een eenvoudige berekening wordt 
geschat, waarbij het aantal recidieven 
wordt gedeeld door het totaal aantal pa
tiënten, wordt aangenomen dat er na 5 
jaar geen recidief meer optreedt. Dit is 
een veronderstelling die niet altijd kan 
worden geverifieerd en die een lichte on
derschatting van dit percentage geeft. 
Statistisch bezien hoeft uit de situatie op
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aantal recidieven

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
na-controletijd in jaren

Fig. 36. Het tijdstip waarop het recidief is opgetreden bij patiënten, die continue zijn 
na-gecontroleerd.

aantal
recidieven

na-controletijd in jaren

Fig. 37. Het tijdstip waarop het recidief is geconstateerd bij patiënten met een dis
continue na-controle (ononderbroken lijn). De onderbroken lijn geeft het verloop van 
deze curve bij een combinatie van continue- en discontinue na-controle.
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het tijdstip 5 jaar postoperatief nog niet 
te worden geconcludeerd, dat de prog
nose voor de individuele patiënt na 5 jaar 
recidief-vrijheid beter is dan voordien. 
Gezien de diversiteit en de mogelijke se
lectie in het materiaal wordt een "uitvoe
rige” statistische bewerking van het ge
hele cijfermateriaal niet zinvol geacht en 
is gekozen voor het volgen van deze een
voudige methode. Er is besloten om het 
cijfermateriaal van de groep patiënten, 
die primair in Utrecht conservatief zijn 
geopereerd wel aan een uitgebreide sta
tistische analyse te onderwerpen. Hierbij 
wordt alleen gekeken naar het resultaat 
van de eerste behandeling, omdat deze 
groep patiënten het meest homogeen is. 
Het nadeel van de diversiteit van het ma
teriaal wordt op deze wijze verminderd. 
Het aantal wordt door deze isolatie echter 
weer geringer. Ook bij ons materiaal is 
er het probleem van de na-controle.
Met name indien na vele jaren een reci- 
dief wordt geconstateerd bij patiënten die 
slechts een beperkte tijd zijn nagecontro
leerd. Het juiste tijdstip waarop het reci- 
dief dan is opgetreden, kan in deze ge
vallen niet worden vastgesteld.
In de gevolgde methode van statistische 
bewerking wordt dit probleem echter on
dervangen.
In 10.4.4.2. wordt beschreven welk model 
werd gebruikt en hoe de statistische ana
lyse is uitgevoerd.

10.4 RESULTATEN

10.4.1 GESLACHT

Uit het literatuur onderzoek is reeds naar 
voren gekomen, dat er over een grote 
groep patiënten geen voorkeur voor een 
bepaald geslacht bestaat. Berekend over 
een totaal aantal van 1513 gevallen is de 
verdeling 50% mannen en 50% vrouwen. 
Van de 84 eigen patiënten waren er 39 
mannen (46,4%) en 45 vrouwen (53,6%).

10.4.2. LEEFTIJD

De verdeling van de ameloblastomen over 
de leeftijdsgroepen wordt getoond in het 
histogram in fig. 38.
Er is een verdeling gemaakt naar de leef
tijd waarop de eerste klachten optraden, 
alsmede de leeftijd waarop de diagnose 
werd gesteld.
De gemiddelde leeftijd waarop de eerste 
klacht optrad, was 37 jaar.
De gemiddelde leeftijd waarop de diag
nose werd gesteld, was 39 jaar.
De gemiddelde tijd, die verliep tussen het 
optreden van de eerste klacht en leeftijd 
waarop de diagnose werd gesteld, be
droeg 1,2 jaar.
Over het algemeen werd in onze patiën
tengroep de diagnose binnen de eerste 
twee jaar na het optreden van de eerste 
klachten gesteld.

10.4.3. LOCALISATIE

De verdeling van de ameloblastomen naar 
de hoofdlocaiisatie van de tumor wordt 
in tabel 15 weergegeven.

TABEL 15. Localisatie van het ameloblas- 
toom.

Mandibuia

Frontstreek (1) 
Premolaar-molaarstreek (2) 
Kaakhoek-opstijgende tak (3)

13 (15,5%)
19 (22,6%)
45 (53,6%)

Maxiüa

Frontstreek (4) 
Premolaar-molaarstreek (5)

0 (0%)
7 (8,3%)

Uit dit materiaal blijkt de sterke voor-
keursiocalisatie van het ameloblastoom 
voor de kaakhoek-opstijgende tak regio, 
hetgeen overeenkomt met de gegevens 
uit Noord-Amerkia en Europa.
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aantal patiënten

le klacht

diagnose

50-6040-5030-4010-20 20-30

Fig. 38. leeftijd in jaren

Fig. 38. De leeftijdsverdeling van patiënten met een ameloblastoom. Er is onderscheid 
gemaakt tussen de leeftijd, waarop bij de patiënt de eerste klacht optrad en de leef
tijd, waarop de diagnose werd gesteld.
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10.4.4. THERAPIE RESULTATEN

10.4.4.1. GLOBALE ANALYSE

Analoog aan de verwerking van de lite
ratuur gegevens werd het eigen materiaal

verwerkt. Tabel 16 geeft de resultaten 
weer van de primair in Utrecht behandelde 
patiënten en tabel 17 de resultaten van 
de behandeling van patiënten met een 
recidief na voorbehandeling elders.

TABEL 16. De resultaten van de primaire behandeling in Utrecht.

Tot. aantal cons. rad.
recidief-vrij > 5 Jr. 

cons. rad.
follow-up < 5 jr. 

cons. rad.

54 37 17 12/25 (48%) 6/8 (75%) 12 9

pat. nr.*
1, 10, 20, 29,
41, 45, 47, 54, 
68, 78, 80, 82.

pat. nr.*
8, 16, 18,
33, 36, 62.

pat. nr.*
2, 6, 15, 17,
19, 39, 44, 49, 
51, 59, 64, 67.

pat. nr.*
21, 34, 50,
53, 56, 61, 65,
66, 83.

Patiënten nr.* mst recidief: 
conservatief: 7, 9, 24, 26, 28, 35, 38, 57, 60, 70, 
radicaai: 4, 13.

74, 76, 77.

* De patiëntennummers corresponderen met die uit tabel 13.

TABEL 17. Resultaten van de behandeling van de recidief tumor bij elders voor 
behandelde patiënten.

recidlef-vrij > 5 jr. follow-up < 5 jr.
Tot. aantal cons. rad. cons. rad. cons. rad.

30 14 16 3/11 (27%) 11/12 (92%) 3 4

pat. nr.* 
23, 52, 71.

pat. nr* pat. nr.* pat. nr.*
3,5,14,25, 11,58,81. 32.43,55,84.
30, 31, 37, 46,
63, 69, 75.

Patiënten nr* met recldieven: 
conservatief: 12, 22, 27, 40, 42, 48, 72, 73. 
radicaal: 79.

* De patiëntennummers corresponderen met die uit tabel 13.

10.4.4.2. STATISTISCHE BEWERKING 
VAN DE PRIMAIR CONSERVATIEVE BE
HANDELINGEN IN UTRECHT

Met behulp van de hieronder beschreven 
statistische analyse kan de kans op een 
recidief op ieder tijdstip worden bepaald, 
alsmede de invloed die verschillende pa

rameters hierop uitoefenen. Voor deze be
rekening geldt uiteraard niet de 5 jaars- 
grens, omdat de duur van de na-controle 
in het rekenmodel is verwerkt, wel moest 
er enige vorm van na-controle hebben 
plaatsgevonden.
De minimum na-controle tijd werd op een 
half jaar gesteld.
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TABEL 18. Patiënten die primair conservatief in Utrecht zijn behandeld.

A. zonder recidief na-controle tijd

1. BAL T3b R2M2 29 jaar

2. BAR *^20^2^2 2,3 jaar

6. BLO TibRiM3 4,1 jaar

10. BRE T2aR1M1 (folliculaire cyste) 23 jaar

20. GEY TsbRiMi (folliculaire cyste) 18,7 jaar

29. HEY TiaR,M2 24 jaar

41. LIN T2bR,M, (folliculaire cyste) 8,6 jaar

44. MAE T! bR2M3 2 jaar

45. MAS T2CR2M3 25 jaar

47. MEY T2bR,Mi (uniloculaire cyste) 27 jaar

54. PET ^"23^2^2 15 jaar

64. SER T3bR2M2 1,8 jaar

67. STO T30R2M2 0,7 jaar

68. TAF T3bR2M, (folliculaire cyste) 23,6 jaar

78. VOG T2bR2M, (uniloculaire cyste) 20,4 jaar

80. VRI T3aR,M, (folliculaire cyste) 24 jaar

82. WIE T^RiM, (unilocualire cyste) 9 jaar

B. met recidief Tijdstip recidief continu gedurende

7. BOE T2CR2M2 9 jaar 4 jaar

9. BRA ? 4 jaar 4 jaar

24. HAZ T2CR2M2 13 jaar 3 jaar

26. HEE t2 r2m 2 jaar 2 jaar

28. HEN T2CR2M2 3 jaar 3 jaar

35. KIE T iaR2M2 2 jaar 2 jaar

38. KON T2aR2M2 1 jaar 1 jaar

57. RAD T,bRiM3 15 jaar 2 jaar

60. RUY T3QR2M3 5 jaar 5 jaar

70. TEU TjbR^, (folliculaire cyste) 8 jaar 1 jaar

74. VIE T3aR,M, (folliculaire cyste) 10 jaar 1 jaar

76. VLO T3CR2M2 1 jaar 1 jaar

77. VOG *^20^2^3 8 jaar 0 jaar
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De uitgebreide statistische bewerking van 
bovenstaand cijfermateriaal geschiedde 
met behulp van logistische regressie ana
lyse, waarmee het mogelijk is de invloed na 
te gaan van parameters op de kans op reci- 
dief.
De volgende keuze werd gedaan:
1. De relatie van de tumor tot de omgeven

de structuren.
a. de tumor is alzijdig omgeven door 
bot (T=a),
b. de tumor heeft de corticalis doorbro
ken in de richting van de processus al
veolar is (T=b),
c. de tumor heeft de corticalis doorbro
ken in de richting van een der loges 
(T=c).

2. Het macroscopisch aspect van de tu
mor.

• a. uniloculair (M=1).
b. multiloculair of solide (M=2).

De andere classificatie parameters, de 
grootte van de tumor en het röntgenolo
gisch aspect werden uitgesloten op grond 
van de afhankelijkheid die deze beide

grootheden hebben ten opzichte van de 
twee andere parameters.
In de logistische regressie analyse wordt 
het volgende model gehanteerd: voor een 
patiënt met T = / en M = ƒ definiëren wij 
Pij (t) de kans op recidief binnen f jaren na 
de operatie.
Wij stellen dat:

P. (t)=1 - e'^V

(exponentiële verdeling) 
en dat voor:
6/y =log(kij )
een regressie-vergelijking van het volgen
de type geldt:
0,y =p + cx + ßy
»/ kan worden geïnterpreteerd als de 
invloed van T=/ en B; als de invloed van 
M=/.
o<(- en p zijn onbekende statistische 
parameters, die uit de gegevens kunnen 
worden geschat. Bovendien kan de nauw
keurigheid van deze schattingen worden 
bepaald.

TABEL 19. De parameterwaarde en standaard afwijking voor de verschillende modellen.

volledig model model zonder M T=a en T=b 
bij elkaar

model zonder T model zonder

T en M

parameter
waarde

standaard
afwijking

p.w. s.a. p.w. s.a. p.w. s.a. p.w.

algemeen
gemiddelde - 4.12 - 3.83 - 4.14 - 4.41 - 3.41

T=a 0 n.v.t. 0

T=b - 0.45 (101) - 0.54 (1.00) —

T=c 1.38 (0.92) 1.67 (0.82) 1.97 (0.65)

M=1 0 n.v.t. — — 0

M=2 0.57 (101) — — 1.55 (0.79

deviance 53.6 53.9 54.2 58.3 63.2

vrijheids
graden 28 29 30 30 31
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Volgens de z.g. likelihood ratio-test heeft 
bij het weglaten van een aantal parame
ters die in werkelijkheid gelijk zijn aan 
nul, de toename van de deviance asymp
totisch een chi2 verdeling met als vrij
heidsgraden het aantal weggelaten para
meters.
Uit tabel 19 kan het volgende worden af
geleid:
T heeft een significant effect op de kans 
op een recidief (P = 0,01).
Toevoeging van M levert geen significan
tie op (P>0,5). Indien alléén M wordt ge
bruikt, heeft M een significante invloed op 
de kans op recidief (P = 0,03).
Statistisch gezien geeft T een beter re
sultaat dan M. Dit is te zien in tabel 20: 
hierin is voor elke combinatie van T en 
M het totaal aantal patiënten (n) aange
geven en het aantal recidieven (r).

TABEL 20

Mogelijke combinaties van T en M mei de aantalen (n) 
en de recidieven (r)

M

T = a n=3

T = b n = 7

T = c n=0

1 M = 2

r=1 n = 3 r=1

r=l n = 6 r= 1

n=8 t=6

dief op een bepaald tijdstip worden bere
kend.
Indien men dit berekent voor het al dan 
niet doorgebroken zijn van de tumor in 
de richting van een der loges, ligt de 
kans op recidief binnen de eerste 5 jaar, 
indien er geen doorbraak heeft plaatsge
vonden tussen de 3% en de 20%. Indien 
deze doorbraak wel heeft plaatsgevonden 
tussen de 22% en de 73%.

10.4.4.3. BELOOP NA EEN RECIDIEF

In het totaal kregen 45 patiënten al dan 
niet elders voorbehandeld een recidief. 
Bij 2 van deze 45 patiënten was de voor
behandeling radicaal van aard, bij 43 pa
tiënten was een conservatieve ingreep 
uitgevoerd. Van de 2 radicaal behandelde 
patiënten weigerde één verdere therapie. 
Bij de andere patiënte is het recidief con
servatief behandeld. Zij is thans vrij van 
tumor gedurende 12 jaar. Van de 43 con
servatief behandelde patiënten ondergin
gen, soms na herhaald conservatief in
grijpen, 27 patiënten uiteindelijk toch een 
radicale ingreep (63%). Het resultaat 
wordt vermeld in tabel 21.

TABEL 21. Therapie resultaat radicale be
handeling van recidief tumor.

We zien dat de combinatie M = 1 en 
T = c niet voorkomt en dat het hoge 
percentage recidieven zich bevindt in de 
combinatie M = 2 en T = c.
T is dan beter voor de bepaling van de 
recidiefkans dan M.
De berekende G waarde is voor elke 
patiënt de prognostische factor voor het 
recidief. Hieruit kan met behulp van de 
bovenstaande formules de kans op reci-

Aantal patiënten recidief-vrij 
> 5 jr.

geen follow-up

27 18/20 (90%) 7 (5 te korte 
follow-up,

1 post-operatief 
overleden,
1 verloren uit 
follow-up).
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Met de overige 16 patiënten, die een re- 
cidief kregen na conservatieve therapie, 
ging het als volgt: 1 patiënte weigerde 
therapie, 8 patiënten gingen na een laat
ste conservatieve ingreep verloren uit de 
follow-up, 1 patiënt stierf aan een inope
rabel recidief in de schedelbasis 7 jaar na 
de laatste conservatieve ingreep en 6 
patiënten bleven recidief-vrij meer dan 5 
jaar na de laatste conservatieve ingreep.

10.4.4.4. HET TOTAAL AANTAL INGRE
PEN

Belangrijk is te weten hoeveel ingrepen 
gemiddeld noodzakelijk zijn om een tu- 
mor-vrije periode van meer dan vijf jaar 
te bewerkstelligen.
In tabel 22 is vermeld welke de recidief- 
vrije percentages zijn per conservatieve-
c.q. radicale ingreep.

TABEL 22. De resultaten van alle conser
vatieve- en radicale ingrepen.

Totaal aantal Recidief-vrij Follow-up
ingrepen > 5 jr. < 5jr.

Conservatief 140 19/119 (16%) 21
Radicaal 46 24/30 (80%) 16

Het totaal aantal conservatieve ingrepen 
bedroeg 140 bij 68 patiënten. Hiervan gin
gen 21 patiënten na de laatste conserva
tieve ingreep verloren uit de follow-up; 
zodoende resteren 119 conservatieve in
grepen. Bij 100 hiervan trad een recidief 
op (84%), en 19 conservatieve ingrepen 
resulteerden bij de desbetreffende patiën

ten in een recidief-vrije periode langer 
dan 5 jaar (16%) met een gemiddelde 
na-controle tijd van 20,9 jaar.
Het totaal aantal radicale ingrepen be
droeg 46 (bij 44 patiënten).
Van 16 patiënten zijn geen gegevens be
treffende de 5 jaars na-controle aanwe
zig (2 stierven postoperatief aan respec
tievelijk ventilatoire- en cardiale compli
caties, 3 patiënten gingen verloren uit de 
follow-up en 11 patiënten zijn recentelijk 
geopereerd). Zodoende resteren 30 ingre
pen waarvan 24 (80%) meer dan 5 jaar 
recidief-vrij waren (gemiddelde na-con
trole termijn 19,2 jaar). Na 6 ingrepen 
(20%) trad een recidief op (tabel 13 
patiënt nr. 4, 13, 27 en twee maal nr. 35, 
patiënt nr. 79 was in principe inoperabel). 
Bij de berekening van het totaal aantal 
conservatieve behandelingen moet wor
den vermeld, dat niet in alle gevallen kon 
worden nagegaan of op het tijdstip van 
de ingreep de diagnose ameloblastoom 
reeds bekend was. Er kunnen gevallen bij 
zijn, die onder de diagnose ’’cyste" zijn 
geopereerd. Met in achtneming van het 
onder 10.3.1. gestelde, was in vrijwel alle 
gevallen postoperatief de diagnose wel 
bekend. Er moet dus worden aangenomen 
dat de behandelend clinicus in het verne
men van de histopathologische diagnose 
ameloblastoom, geen aanleiding zag tot 
verder ingrijpen en vermoedelijk bewust, 
al of niet in samenspraak met de patiënt, 
heeft gekozen voor een afwachtende hou
ding.

10.5 DISCUSSIE

Uit tabel 16 blijkt dat het recidief-vrije 
percentage na conservatieve behandeling 
48% bedraagt. Dit is in vergelijking met
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de literatuur tamelijk hoog (zie tabel 
12 hoofdstuk 9). De oorzaak van dit af
wijkende percentage berust vermoedelijk 
op het feit, dat er in ons materiaal een 
selectie heeft plaatsgevonden. Alle pa
tiënten met uniloculaire ameloblastomen

hebben namelijk een conservatieve be
handeling ondergaan.
Indien er onderscheid wordt gemaakt tus
sen uniloculaire- en multiloculaire amelo
blastomen, wordt het resultaat van deze 
selectie zichtbaar (tabel 23).

TABEL 23. Een overzicht van de resultaten van de primair in Utrecht conservatief uit
gevoerde behandelingen, verdeeld in uniloculaire- en multiloculaire ame- 
Soblastomen.

loiaal aantal 
behandelingen

Recidief-vrij > 5 jr. 
unilociilair multiloculair

Follow-up 
< 5 jr.

37 8/10 (80%) 4/15 (27%) 12

De aldus gevonden percentages zijn meer 
in overeenstemming met de percentages 
die in de literatuur worden opgegeven. 
In ons patiëntenmateriaal werden 2 reci- 
dieven gezien na primair radicale behan
deling in Utrecht. Bij één van deze twee 
patiënten (nr. 13 tabel 13) werd 3 maanden 
voor de continuïteitsresectie een bot- 
transplantaat aangebracht.
Bij haar werd 26 jaar later een recidief 
in het transplantaat geconstateerd.
Omdat er preoperatief een bottransplan- 
taat werd aangebracht, heeft de mogelijk
heid bestaan op directe doorgroei van het 
ameloblastoom in het transplantaat.
Het is daarom discutabel of deze ingreep 
tot de radicale behandelingen mag wor
den gerekend. Bij de tweede patiënt (nr. 
4 tabel 13) werd een hemimaxillectomie 
verricht, waarbij tumorweefsel werd aan

getroffen in de orbita en zeer dicht bij 
het ethmoid. Een na-resectie op grond 
van een positieve vriescoupe kon niet 
voorkomen, dat patiënte een recidief 
kreeg in het ethmoid.
Van de 12 patiënten uit tabel 17 die een 
radicale behandeling in Utrecht kregen, 
na een recidief van een ingreep elders, 
kreeg één patiënte een recidief.
Het betrof een tumor, die van de sche- 
delbasis tot over de mediaanlijn van de 
onderkaak in de contralaterale premo- 
laarstreek reikte (zie fig. 39). De opera
biliteit van deze tumor dient in twijfel te 
worden getrokken gezien de primair con
servatieve voorbehandelingen en de daar
op volgende röntgen therapie, alsmede het 
massale karakter van de tumor. Fig.40 
toont het operatiepreparaat.
Het gevonden recidief-vrije percerttage
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Fig. 39.

Fig. 39. Patiënte met een zeer uitgebreide tumor, die reikte van de schedelbasis tot 
over de mediaanlijn van de onderkaak.

Fig. 40. Het operatiepreparaat van de patiënte van fig. 29 in natuurlijke grootte.
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Fig. 40,
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van 27% voor de resultaten van de pri
mair conservatieve behandeling in Utrecht 
van recidieven (tabel 17) komt overeen 
met het percentage van 27% uit tabel 23, 
van de multiloculaire ameloblastomen die 
primair conservatief in Utrecht werden 
behandeld.
Dit is ook te verwachten daar de unilocu- 
laire ameloblastomen, indien deze een 
geringere recidief-neiging hebben, in deze 
groep patiënten niet of nauwelijks zullen 
voorkomen.
Concluderend kan worden opgemerkt, dat 
na uitsluiting van het uniloculair amelo- 
blastoom de Utrechtse resultaten van de 
respectievelijk conservatieve- en radicale 
behandeling op hetzelfde niveau liggen 
als die uit de literatuur. Bovendien blijkt 
ook in ons materiaal het uniloculair ame- 
loblastoom zich te kenmerken door een 
lager recidiefpercentage na conservatie
ve therapie.
Beschouwen we tabel 18, dan valt het op 
dat er in de ’’niet gerecidiveerde” groep 
veel ameloblastomen voorkomen met een 
M = 1 classificatie (uniloculair ameloblas- 
toom) in vergelijking tot de groep die wel 
is gerecidiveerd.
Tevens zijn er opvallend veel ameloblas
tomen in de gerecidiveerde groep die de 
classificatie T = c kregen (corticalis door
braak in de richting van een der loges) 
in vergelijking tot de niet gerecidiveerde 
groep.
Uit de regressie analyse van dit cijfer
materiaal blijkt, dat de kans van het op
treden van een recidief beter te verklaren 
is door doorbraak door het corticale bot 
in de richting van een der loges, dan 
door het uni- of multiloculair zijn van de 
tumor. Vanuit het klinisch oogpunt zou 
men eerder zijn geneigd om meer waarde 
te hechten aan het uniloculair zijn; dit 
op grond van het histologisch beeld, de 
mogelijk andere pathogenese en op basis 
van de literatuur (Robinson and Martinez 
1977).
Dat de statistische analyse het effect eer

der toeschrijft aan de corticalis doorbraak, 
zou kunnen worden verklaard door:
a. het verre van ideaal zijn van het cijfer

materiaal,
b. het feit dat er geen uniloculair amelo- 

blastoom in ons materiaal voorkomt, 
dat door de corticalis in de richting 
van een der loges is doorgebroken.

Men zou zich af kunnen vragen of uni- 
loculaire ameloblastomen wel door de 
corticalis heen breken. Zijn deze twee 
parameters wel onafhankelijk? Men zou 
kunnen veronderstellen, dat uniloculaire 
ameloblastomen door een gelijkmatige 
expansieve groeiwijze veel minder fre
quent door de corticalis in de richting van 
een der loges doorbreken (Carlier et al. 
1970).
Indien deze veronderstelling juist is, zou 
dit een mogelijke verklaring zijn voor de 
in de literatuur beschreven en in ons ma
teriaal bevestigde lagere recidief kans van 
uniloculaire ameloblastomen.
Het cijfermateriaal is helaas te beperkt 
om de andere parameters uit de tumor- 
formule op hun prognostische relevantie 
te kunnen toetsen. Wij zullen om een toe
komstige evaluatie van de andere para
meters mogelijk te maken de beschreven 
classificatie blijven toepassen.
Over het algemeen mag worden aange
nomen, dat bij patiënten die radicaal wer
den behandeld en patiënten die wegens 
een recidief werden behandeld, de ope
ratie geschiedde op de diagnose amelo- 
blastoom. In ons patiëntenmateriaal bleek 
dit ook het geval te zijn. Voor de primair 
conservatief geopereerde patiënten zou 
dit anders kunnen zijn. Van deze groep 
patiënten werden er inderdaad 4 geope
reerd onder de diagnose cyste (nr. 20, 
41, 74 en 82 tabel 13). In alle gevallen 
werd door de patholoog de diagnose ame- 
loblastoom gesteld, doch in geen van de 
gevallen werd hierop actie ondernomen 
in de vorm van een aanvullende therapie. 
Slechts in één geval trad een recidief op 
(nr. 74 tabel 13). In al deze gevallen be-
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trof het een uniloculair ameioblastoom. 
Het klinische probleem van een als cyste 
geopereerde kaakaandoening die bij post
operatief histologisch onderzoek een ame- 
loblastoom is, blijkt alleen voor te komen 
bij het uniloculaire type. Zowel onze be
vindingen als de gegevens uit de litera
tuur rechtvaardigen in dit geval een af
wachtende houding. Een nauwgezette na- 
controle van de patiënt zal in alle geval
len moeten geschieden, vanwege het in
cidenteel ook hier optredende recidief 
(Small et al. 1958). Zowel de resultaten 
van ons eigen na-onderzoek als de litera

tuurgegevens wijzen erop, dat de radicaal 
chirurgische therapie van het multilocu- 
laire ameioblastoom de veelvuldig optre
dende recidieven na conservatieve be
handeling kunnen voorkomen. Niet al
leen liggen de percentages recidief vrij- 
zijn na radicale therapie veel gunstiger 
dan na conservatieve therapie, maar ook 
onderging het grootste deel van de con
servatief behandelde patiënten alsnog een 
radicale ingreep. De ineffectiviteit van 
de conservatieve therapie van het multilo- 
culair ameioblastoom wordt mede geïl
lustreerd door het grote aantal ingrepen.
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11

HET HISTOLOGISCH 
ONDERZOEK

11.1. INLEIDING

Een der doelstellingen van het onderzoek 
is, zoals tevoren reeds opgemerkt, het 
verifiëren van de waarneming van Kramer 
dat het ameloblastoom spongieus bot in- 
vadeert, doch corticaal bot spaart (Kra
mer 1963). Een tweede is het bestuderen 
van het groeipatroon van het ameloblas
toom in de weke delen na corticale perfo
ratie. Hierop zal nader worden ingegaan. 
Bij de bestudering van de coupes kwamen 
nog enkele andere histologische bijzon
derheden naar voren: de mitose activiteit, 
differentiatie van basale cellen tot cellen 
met een helder cytoplasma in plaats van 
de gebruikelijke reticulum stellatum for
maties en de aanwezigheid van homoge
ne, uit spoelvormige epitheelcellen be
staande tumorvelden.
Ook hieraan zal in dit hoofdstuk aandacht 
worden geschonken.

11.2. DE MITOSE 
ACTIVITEIT

Mitose activiteit is een kenmerk van groei. 
Globaal kan worden gesteld dat hoe ho
ger de mitose activiteit is, des te sneller 
de groei.
Een hoge mitose activiteit wordt met na
me bij maligne tumoren aangetroffen en 
geldt dan ook als één van de kenmerken 
van maligniteit.
In de literatuur wordt nauwelijks melding 
gemaakt van het voorkomen van mitosen 
in het ameloblastoom. Er zal veelal niet 
naar worden gezocht, zoals dit wel het 
geval is bij het maligne ameloblastoom. 
Doet men dit wel, dan is het opvallend 
hoeveel mitosen er soms in goedaardige 
ameloblastomen worden aangetroffen. In 
een van onze gevallen werden zelfs 5 
mitosen in een gezichtsveld waargenomen
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bij een vergroting van 240 keer, fig. 41. 
In tegenstelling met de bewering van 
Gorlin and Goldman (1970), kon in geen 
van onze gevallen deze hoge mitose ac
tiviteit in samenhang worden gebracht 
met een agressiever klinisch gedrag, een 
grotere recidiefneiging, of een aanwijzing 
voor maligne ontaarding.
Aan de andere kant zijn er ameloblas- 
tomen, die zich plotseling locaal erg 
agressief gaan gedragen met het uitge
sproken klinisch beeld van een maligne 
tumor met ulceratie van de huid (fig. 42). 
Histologisch was er sprake van een zeer 
celrijke tumor, die naast de typische ame- 
loblastomateuze gebieden (fig. 431 ook 
ongedifferentieerde delen (fig. 44) liet zien. 
Mitosen werden evenwel niet gevonden. 
Bij de als bewezen maligne aanvaarde 
ameloblastomen werd in geen van de pu
blicaties melding gemaakt van een hoge 
mitose activiteit.
In tegendeel, in de meeste gevallen wa
ren er histologisch in de primaire tumor 
en veelal ook niet in de metastatische 
laesie maligniteitskenmerken te consta
teren (Schweitzer and Barnfield 1943; Lee 
et al. 1959 en Lash and Mac Coy 1969). 
Hieruit moet dan ook de conclusie wor
den getrokken, dat het voorkomen van 
mitose activiteit, als een op zichzelf 
staand verschijnsel in ameloblastomen, 
niet gepaard gaat met een agressiever 
gedrag van het betreffende ameloblas- 
toom.

11.3. DE „CLEAR” CEL 
DIFFERENTIATIE

In één van de gevallen werden in delen 
van een solide ameloblastoom grote vel
den ”clear”-ce!len aangetroffen; een ver
schijnsel dat, voorzover wij konden na
gaan, nog niet in de literatuur bij amelo
blastomen is beschreven.

Het betrof een 14-jarige jongen waarbij 
de ouders sinds enkele maanden een 
zwelling in de kinstreek hadden opge
merkt.
Bij uitwendig onderzoek bestond er een 
lichte asymmetrie door een zwelling para- 
rnediaan links, ter plaatse van de plica 
mentalis. Intraoraal bevond zich een vas
te zwelling van 3 cm doorsnede die voor
namelijk buccaal, doch eveneens linguaal 
uitpuilde. Het proces had de 32 en 31 uit 
elkaar gedrukt. Beide elementen reageer
den positief op faradische stroom. De 
röntgenfoto (fig. 45) toonde een niet 
scherp begrensde radiolucentie. 
Microscopisch werden beelden gezien van 
een ameloblastoom van het folliculaire 
type, met palissadering van cilindercellen 
en polarisatie van de kernen (fig. 46). 
Daarbij werden anastomoserende stren
gen en velden dentogeen epitheel aange
troffen, die naar centraal toe overgingen 
in meer spoelvormige cellen (plaat 1). In 
verschillende epitheelvelden konden dys- 
trofische verkalkingen worden waargeno
men (fig. 47).
Op plaatsen waar zich normaal naar cen
traal in de epitheelvelden reticulum stel- 
latum zou bevinden, werden uitgebreide 
velden ”clear”-cellen waargenomen 
(plaat II en III).
De tumor is destijds behandeld met een 
krappe marginale resectie, waarna de 
resterende beenspang werd afgefraisd. 
Bij de controle 15 jaar later waren er geen 
aanwijzingen voor een recidief.
Aan het voorkomen van heldere cellen 
in de verschillende tumoren is o.a. door 
Echevarria (1967) en Goldman and Klein 
(1972) aandacht geschonken met name 
wat betreft de speekselklieren. 
”Clear”-cellen kunnen op basis van 3 
factoren ontstaan (Batsakis 1979):
1. doordat het cytoplasma grote hoeveel

heden glycogeen bevat met een nor
male hoeveelheid subcellulaire orga- 
nellen;



Plaat II.



Plaat I. Anastomoserende strengen en velden dentogeen epitheel, waarvan de cellen 
meer naar centraal toe overgaan in spoelvormige cellen. H.E., x60.

Plaat II. Op plaatsen, waar zich in een normaal ameloblastoom reticulum stellatum 
zou bevinden, v/orden uitgebreide velden ”c!ear”-cellen waargenomen. H.E., x150.

Plaat EU. Een detail van een veld met ”clear”-cellen. H.E., x240.

Plaat IV. In ”clear”-cellen worden P.A.S. positief materiaal aangetroffen. P.A.S. x150.



Plaat IV. * '■
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2. door hydropische degeneratie waarbij 
weinig of nauwelijks aantoonbaar gly
cogeen is en weinig organeilen wor
den aangetroffen;

3. door een fixatie artefact waarbij tij
dens de fixatieprocedure iets uit de cel
len is verwijderd.

Om na te gaan welke factor aan de 
'’clear”-cel differentiatie in het hier be
sproken ameloblastoom ten grondslag lag, 
werden aanvullende kleuringen verricht. 
Op grond van een positieve P.A.S. kleuring 
(plaat IV), die door voorbehandeling met 
diastase kon worden opgeheven, mag men 
aannemen, dat het Cytoplasma van deze 
heldere cellen glycogeen bevat. Aanwe
zigheid van R.N.A. in het Cytoplasma kon 
worden aangetoond met de methylgroen- 
pyronine kleuring. Derhalve kan de con
clusie worden getrokken, dat het helder 
cytoplasma niet wordt veroorzaakt door 
een degeneratie-verschijnsel, maar door 
glycogeenstapeling in het cytoplasma van 
de tumorcellen.
Het voorkomen van deze ”clear”-cellen 
in een ameloblastoom betekent onzes in
ziens dat binnen de differentiële diagnos
tiek van een uit heldere cellen bestaan
de kaaktumor, naast het muco-epidermoid 
carcinoom en een metastatisch proces, 
tevens een ”clear”-cel variant van het 
ameloblastoom dient te worden overwo
gen.

11.4. DE „SPOEL” CEL 
DIFFERENTIATIE

Naast de gebruikelijke varianten van het 
ameloblastoom werden bij enkele tumo
ren in ons materiaal gebieden aangetrof
fen, waarop met de huidige gebruikelijke 
criteria geen diagnose ameloblastoom 
kan worden gesteld. Het zijn gebieden

van anastomoserende epitheelstrengen 
en velden, die aan de periferie niet wor
den begrensd door hoge cilindercellen 
in palissadestand.
Wel kunnen de cellen aan de periferie 
wat dichter bij elkaar liggen en zodoende 
een beeld van een hyperchromatische 
cellaag creëren (fig. 48), meer naar het 
centrum worden de cellen spoelvormig en 
kunnen intercellulaire bruggetjes tonen. 
Deze spoelcellen liggen soms wervelend 
gerangschikt (fig. 49). Het tussenliggende 
stroma is meestal oedemateus en bevat 
veel dunwandige, wijde vaten. Over het 
algemeen is er wel enige ontsteking, doch 
deze is niet van dien aard, dat de epi
theliale proliferatie als hyperplasie kan 
worden geduid (zie ook plaat I). Deze 
gebieden kunnen in bepaalde tumoren zo 
overheersen, dat de expliciete ameloblas- 
tomateuze kenmerken maar sporadisch 
voorkomen.
Gardner (1981) heeft recentelijk identieke 
epitheel configuraties, voorkomend in 
unicysteuze laesies beschreven onder de 
naam plexiforme epitheelproliferaties en 
aannemelijk gemaakt, dat deze structuren 
de diagnose ameloblastoom rechtvaardi
gen. Zijns inziens zijn de criteria van 
Vickers and Gorlin (1970) voor de diag
nose ameloblastoom in uniloculaire cys
ten te beperkt.
Gardner gaat ervan uit dat de prolifera- 
ties zich uitsluitend voordoen in unilocu
laire ameloblastomen. Uit ons eigen ma
teriaal blijkt dat dit niet het geval is. Be
halve in 7 uniloculaire ameloblastomen 
werden deze beelden ook in 6 multilocu- 
laire ameloblastomen aangetroffen. Wel 
bestaat de indruk dat deze proliferaties 
zich voornamelijk voordoen in de vorm 
van in cysteuze holtes uitpuilende woe
keringen.
Fig. 50 toont het röntgenbeeid van een 
multiloculair ameloblastoom met plexifor
me, uit spoelcellen bestaande epitheel
proliferaties zoals fig. 51 laat zien.
Het voorkomen van uit spoelvormige epi- 

tekst vervolgt op pag. 98
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Fig. 42.
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Fig. 43.

Fig. 41. 5 mitosen in een gezichtsveld. H.E., x240.

Fig. 42. Uitgebreide ulceratie van de huid bij een ameloblastoom dat 16 jaar tevoren 
was geopereerd (zie fig. 39).

Fig. 43. Ameloblastomateuze gebieden in de tumor van fig. 42. H.E., x150.
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Fig. 45
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Fig. 46.

Fig. 44. Ongedifferentieerde gebieden in de tumor van fig. 42. H.E., x96. 

Fig. 45. Röntgenopname van het ameloblastoom met 'clear’-cellen.

Fig. 46. Beeld van een ameloblastoom van het folliculaire type. H.E., x60.
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Fig. 47.

Fig. 47. Epitheelvelden met dystrofische verkalkingen. H.E., x96.

Fig. 48. De epitheelcellen aan de periferie van de epitheelstrengen liggen wat dichter 
op elkaar, waardoor de indruk wordt gewekt van een hyperchromatische cellaag. 
H.E., x60.

Fig. 49. Wervelende rangschikking van de spoelcellen. H.E., x60.



Fig. 48.
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Fig. 50.
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Fig. 51.

Fig. 50. Een multiloculair ameloblastoom waarin de plexiforme, uit spoelcellen be
staande epitheelproliferaties uit fig. 51 werden aangetroffen.

Fig. 51. Plexiforme epitheelproliferaties in een multiloculair ameloblastoom. H.E., xlO.
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theelcellen bestaande plexiforme prolife- 
ties in zowel uni- als multiloculaire ame- 
loblastomen ondersteunt de hypothese 
van Gardner dat deze structuren de diag
nose ameloblastoom rechtvaardigen, dit 
temeer daar er geen enkele andere af
wijking in de kaak bekend is, die zich ken
merkt door een dergelijke epitheliale mor
fologie. De criteria van Vickers and Gorlin 
(1970) kunnen voor het stellen van de 
diagnose ameloblastoom derhalve als te 
beperkt worden beschouwd.

11.5. EVALUATIE VAN 
HET GROEIPATROON

11.5.1. MATERIAAL

Van 25 verschillende patiënten waren de 
operatie-preparaten beschikbaar voor dit 
onderzoek en van 6 patiënten werden in 
het verleden, met het oog op dit onder
zoek, van de overgangsgebieden repre
sentatieve delen uit de grensvlakken van 
de tumor met omgevend weefsel ingeslo
ten.
In het totaal waren dus 31 ameloblastomen 
beschikbaar voor histologische beoorde
ling. In 17 gevallen was er sprake van 
een primair ameloblastoom en in 14 ge
vallen van een recidieftumor, deze laatste 
waren alle in het verleden conservatief 
behandeld.

11.5.2. METHODE

Er werd een serie coupes vervaardigd uit 
representatieve gebieden van de tumor 
die de volgende overgangen toonden:

enossaal
ameloblastoom - spongieus bot 
ameloblastoom - corticaal bot

extraossaal
ameloblastoom - doorbraakgebied 
ameloblastoom - weke delen 
ameloblastoom - mucosa

onder doorbraakgebied werd verstaan : 
de plaats waar de tumor net het corticale 
bot had doorbroken. Onder weke delen 
grens werd verstaan: de grens van de 
tumor waarbij over een uitgebreid traject 
geen bot werd aangetroffen, (tabel 24) 
hiervan uitgesloten de begrenzing van de 
tumor ten opzichte van de orale mucosa 
van de processus alveolaris. Deze laatste 
werd apart getabuleerd.
De operatiepreparaten nr. 11,13 en 24 zijn 
resectiepreparaten van patiënten die na 
conservatieve therapie aansluitend een 
radicale ingreep ondergingen.
Deze zullen afzonderlijk worden bespro
ken.

11.5.3. RESULTATEN GROEIPA
TROON EN REACTIE VAN DE 
OMGEVING

De resultaten van het histologisch onder
zoek zijn in tabel 25 samengevat.

11.5.3.1. AMELOBLASTOOM - 
SPONGIEUS BOT

In 24 gevallen kon de grens met het 
spongieus bot worden beoordeeld, 16 
keer was er sprake van invasieve groei 
in het spongieuze bot (7 maal bij recidief 
tumoren en 9 maal bij primaire tumoren), 
waarbij nesten tumorweefsel geheel om
geven door bot werden aangetroffen, in 
1 geval tot op een afstand van 7,5 mm 
van de primaire tumor (fig. 52). In 3 van 
deze 16 was het omgevende bot lamellair 
van aard (fig. 53), in 13 gevallen werd 
plexiform bot aangetroffen (fig. 54). In de 
resterende 8 gevallen werd remodelle-
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Fig. 52.

Fig. 52. Infiltratie van de tumor in het spongieuze bot. Op 71/2 mm van de primaire 
tumor (links) wordt nog cysteus gedegenereerd ameloblastomateus weefsel (rechts) 
in het spongieuze bot aangetroffen. H.E. xIO.

Fig. 53. Geen aanmaak van plexiform bot. H.E., x36.

Fig. 54. Tumornestjes (pijltjes) geheel omgeven door plexiform bot. H.E., x15.
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ringsactiviteit opgemerkt in de spongiosa 
zonder invasieve tumorgroei.

11.5.3.2. AMELOBLASTOOM - CORTI- 
CAAL BOT

In deze groep konden 20 gevallen worden 
beoordeeld. Ten opzichte van het corticale 
bot was de grens over het algemeen 
scherp (16 gevallen).
In 4 gevallen werd invasieve groei ge
constateerd, waarvan 3 maal in echt la- 
mellair bot (fig. 55) en één maal in reac
tief gevormd plexiform bot, dat zich aan 
de enossale zijde van de cortex had af
gezet. Bij deze laatste patiënte werd te
vens ingroei in een Havers kanaal waar
genomen (fig. 56). In 2 gevallen werd de 
ingroei in het corticale bot gezien bij 
primaire tumoren en in eveneens 2 ge
vallen bij recidief tumoren.

11.5.3.3. AMELOBLASTOOM - DOOR
BRAAK GEBIED

In deze groep konden 24 gevallen worden 
beoordeeld, 22 keer werd het periost als 
intact beoordeeld en slechts in 2 gevallen 
was het periost niet op alle plaatsen als 
een begrensende laag te onderscheiden 
(fig. 57).
In 15 gevallen werd in de aangrenzende 
gebieden periostale botaanmaak gecon
stateerd (fig. 58), in 3 gevallen een zeer 
geringe gelocaliseerde reactie, in 6 ge
vallen werd geen subperiostale botaan
maak waargenomen.

11.5.3.4. AMELOBLASTOOM - WEKE 
DELEN

In 21 gevallen kon de grens met de weke 
delen worden beoordeeld.

In 19 gevallen was de tumor door middel 
van een kapsel van minimaal enkele cel- 
lagen dik, volgens een redelijk vloeiende 
contour van het vet- of spierweefsel, af
gegrensd (fig. 59). In 2 gevallen werd op 
afstand tussen het spierweefsel nog nes
ten ameloblastoom aangetroffen, in beide 
gevallen bij een recidief tumor.

11.5.3.5. AMELOBLASTOOM - MUCOSA

In 24 gevallen was er tussen de tumor en 
de mucosa geen bot meer aanwezig op 
een of meerdere plaatsen.
In 18 gevallen was er, in tegenstelling tot 
de grens met de weke delen, geen duide
lijk kapsel aanwezig in de richting van de 
mucosa (fig. 60). In 4 gevallen was er wel 
sprake van afkapseling en in eveneens 
3 gevallen was er contact met de mucosa 
opgetreden, het zgn. collision fenomeen 
(fig. 61).

11.5.3.6. RESTTUMOR NA ENUCLEATIE

De operatie preparaten nr. 11, 13, en 24 
(tabel 24) zijn resectie preparaten van 
patiënten die in eerste instantie een con
servatieve behandeling van de tumor on
dergingen.
Op grond van het hierdoor verkregen 
materiaal werd de diagnose ameloblas
toom gesteld. In aansluiting op de conser
vatieve behandeling ondergingen deze 
patiënten een radicale therapie in de vorm 
van een partiële mandibula resectie. In 
alle gevallen werd in de resectie-prepara- 
ten resterend tumorweefsel aangetroffen 
(fig. 62 en 63), steeds in de spongiosa, 
die de door de conservatieve therapie 
gecreërde operatieholte begrensde. 
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat het 
hier multiloculaire ameloblastomen betrof.
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Fig. 53.
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Fig. 55.

Fig. 55. Invasieve groei van het ameloblastoom in het corticale bot. H.E., x15.

Fig. 56. Tumor-ingroei in een Havers kanaal. H.E., x36.

Fig. 57. De tumor is door het bot gebroken, periostale begrenzing is niet als zodanig 
te herkennen. H.E., x36.
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Fig. 57
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Fig. 59.
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Fig. 60.

Fig. 58. Periostale botaanmaak. H.E., x36.

Fig. 59. De tumor is volgens een vloeiende contour tussen de plaatsen, waar nog bot 
aanwezig is (zie pijlen), van het vet- en spierweefsel afgegrensd. H.E., x10.

Fig. 60. In de richting van de mucosa verloopt de grens tumor-weke delen niet vol
gens een vloeiende contour. H.E., x15.
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Fig. 62,
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Fig. 63.

Fig. 61 De tumor groeit in de richting van mucosa en heeft contact gemaakt (colli- 

sion-fenomeen). H.E., x60.

Fig. 62 en 63. Resterend tumorweefsel na recente conservatieve behandeling. 
H.E. x15.
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11.5.4. DISCUSSIE

11.5.4.1. INLEIDING

Over het mechanisme, waarop tumor-bot 
interactie plaats vindt, zijn vele theorieën 
opgesteld die door Cramer et al. (1981) 
als volgt worden samengevat:
1. Direct mechanisme

a. De tumor bewerkstelligt lysis van 
de botmatrix op plaatsen waar direct 
contact optreedt.

b. De tumor produceert een stof die 
lysis van de botmatrix geeft.

2. Indirect mechanisme
a. De tumor blokkeert de bloedtoevoer 

naar het bot.
b. De tumormassa geeft aanleiding tot 

drukatrofie van het bot.
c. De tumor produceert stoffen die 

botcellen activeren.
d. De tumor bewerkstelligt een gast- 

heerreactie die botcellen activeert.
Er zijn geen aanwijzingen dat bij de ame- 
loblastomen directe factoren een rol spe
len.
Direct contact tussen tumorcellen en bot 
werd in geen van de onderzochte geval
len waargenomen. Te allen tijde was er 
een laag fibreus weefsel van wisselende 
dikte tussen de tumorcellen en het bot. 
Ook werd in alle preparaten een zekere 
activiteit waargenomen in de vorm van 
remodellering.
Wat de indirecte mechanismen betreft, 
werden in geen van de gevallen aanwij
zingen gevonden voor ischaemische ne
crose van het bot. Er werden evenmin 
lymfocytaire-, histiocytaire-, plasmocy- 
taire- of neutrofiele infiltraten in de nabij
heid van de tumor waargenomen, die ver
antwoordelijk kunnen worden gesteld voor 
een metabole activiteit, opgeroepen door 
een gastheerreactie.
Resteren slechts twee mogelijkheden,

waarop de interactie tussen tumor en bot 
kan plaatsvinden:
a. De druk van de tumormassa die ver

antwoordelijk kan worden gesteld voor 
een piezo-electrisch effekt.

b. Een metabole activiteit door de tumor 
zelf bewerkstelligt.

In beide gevallen wordt histologisch het 
beeld waargenomen van osteoklastische- 
en osteoblastische activiteit; de remodel
lering.
In het spongieuze bot ziet men resorptie 
aan de oppervlakken van de trabeculae, 
die naar de tumor zijn toegekeerd en ap
positie van bot aan de tegenovergestelde 
zijden (fig. 64). Het corticale bot wordt 
van binnenuit geresorbeerd en als com
pensatie wordt aan de periostale zijde 
bot afgezet.
In enkele gevallen was ook een uitge
breide enossale botaanmaak waarneem
baar in de richting van de tumor (fig. 65). 
De structuur van nieuwgevormd bot is 
afhankelijk van de snelheid, waarmee het 
proces verloopt.
Bij zeer langzaam groeiende gezwellen 
ziet men vorming van lamellair bot.
Vindt de botafbraak sneller plaats, dan 
verloopt de bot nieuwvorming eveneens 
sneller en wordt plexiform bot gevormd 
(Weinmann and Sicher 1947).
In verreweg de meeste gevallen was er 
sprake van zo'n ombouw met vorming 
van plexiform bot, zowel op periostaal- 
als op enossaal niveau.

11.5.4.2. REACTIE IN HET SPONGIEUZE 
BOT

De in hoge frequentie waargenomen re- 
modelleringsactiviteiten in aan de tumor 
grenzende of de tumor omgevende spon
gieuze beenbalkjes zou kunnen leiden tot 
de volgende hypothese over de groeiwijze 
van het ameloblastoom.
Door uitgroei van bestaand tumorweefsel
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ontstaat locaal osteoklastische activiteit, 
als gevolg van drukveranderingen, moge
lijk gepaard gaande met metabole activi
teit van de tumor zelf. Op deze wijze ont
staan resorptiepatronen in het bot die 
kunnen conflueren, waardoor het multilo- 
culaire aspect ontstaat. Eventueel kan na 
een periode, waarin de resorptie op de 
voorgrond stond, gevolg door ingroei van 
tumorweefsel, weer aanmaak van bot 
plaatsvinden. Op deze wijze kunnen nest
jes tumorweefsel door de nieuwe aanmaak 
van bot worden ingesloten en kan het 
histologisch beeld ontstaan van een in- 
filtratief groeiende tumor, terwijl in feite 
sprake is van botaanmaak in het tussen 
tumorvelden gelegen bindweefsel.
Omdat in 3 gevallen toch tumornestjes 
werden gezien in lamellair bot, moet wor
den aangenomen, dat bij deze patiënten 
de ombouwprocessen van het bot zich 
zeer langzaam hebben voltrokken, of dat 
er een werkelijk infiltratieve ingroei plaats 
heeft gevonden. In het eerste geval ont
staat het beeld van tumornesten in lamel
lair bot door secundaire veranderingen 
analoog aan het in bovenstaande alinea 
besprokene; in het laatste geval is het 
lamellaire bot pre-existent en kan dus van 
echte invasieve groei worden gesproken. 
Een voorbeeld hiervan (fig. 66) komt uit 
de bovenkaak ter plaatse van de sutuur 
in het pterygoid. Hier is in het geheel geen 
reactie waar te nemen op de tumor die 
zich infiltratief in het bot uitbreidt. Moge
lijk dat de osteo-inhiberende eigenschap
pen die het suturale weefsel bezit (Oud- 
hof 1978), hiervoor verantwoordelijk moe
ten worden gesteld.

11.5.4.3. REACTIE IN HET CORTICALE 
BOT

In het corticale bot werd infiltratieve groei 
veel minder frequent gezien. Slechts in 
4 van de 20 preparaten was dit het geval 
(fig. 67).

In één van de 4 is er mogelijk sprake 
van secundaire insluiting, daar de tumor
nesten werden omgeven door van de 
binnenzijde van de cortex uitgaand reac
tief plexiform bot. Deze enossale botaan
maak in de richting van de tumor (zie 
fig. 65) werd bij 4 gevallen waargenomen 
Mogelijk berust dit verschijnsel op druk
veranderingen in het bot na gedeeltelijke 
tumorverwijdering. De botaanmaak is na
melijk van hetzelfde patroon als kan wor
den waargenomen na marsupialisatie van 
een cyste (Pichler und Trauner 1948). 
Door de uitgebreide en snelverlopende 
enossale botaanmaak bestaat er een kans, 
dat tumornestjes die aan de periferie van 
de tumor liggen, worden ingesloten, zoals 
in één van onze gevallen werd gezien en 
zodoende onbereikbaar worden voor con
servatieve therapie (fig. 68).

11.5.4.4. PERIOST REACTIE TER PLAAT
SE VAN DE DOORBRAAK PLAATS

Wat betreft de groeiwijze van het amelo- 
blastoom, nadat de corticalis is door
broken, kan zonder meer worden gesteld, 
dat het periost in de meeste gevallen een 
tijd lang de mogelijkheid heeft om bot te 
vormen en op deze wijze de tumor scherp 
af te grenzen ten opzichte van de omge
vende weke delen. Het periost vormt dus 
een zekere, zij het niet een absolute bar
rière voor de tumor.

11.5.4.5. REACTIE VAN DE OMGEVENDE 
WEKE DELEN

Indien over een groter traject geen sub- 
periostale botvorming heeft plaatsgevon
den, is het periost moeilijk nog als zodanig 
te herkennen; het cellulaire periost neemt 
af en het fibreuze periost resteert.
Dit is echter niet te onderscheiden van
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Fig. 64.

Fig. 64. Op de beenbalkjes ziet men resorptie van bot aan de oppervlakten, die naar 
de tumor zijn toegekeerd. Appositie van bot ziet men aan de oppervlakten, die van 
de tumor zijn afgekeerd, of in de 'luwte' liggen van een ander beenbalkje (plastic 
coupe gekleurd vlg. Goldner, x36).

Fig. 65. Sterke enossale botaanmaak in de richting van de tumor. H.E., x15.

Fig. 66. Ameloblastoom t.p.v. de sutuur tussen het pterygoid en de maxilla. Er is geen 
enkele reactieve botaanmaak te herkennen. H.E., x60.
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Fig. 67.

Fig. 67. Infiltratie van ameloblastoom in het corticale bot. H.E., x36.

Fig. 68. Nestje tumorweefsel (pijltje), dat ingesloten is door snelverlopende enossale 
botaanmaak H.E., x15.

Fig. 69. Ameloblastoom begrenzend kapsel gevormd door degeneratie van pre-exis- 
tente structuren waaronder spierweefsel. H.E., x150.
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Fig. 69.
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het omgevende fibreuze weefsel.
De aangrenzende weke delen structuren 
worden gecomprimeerd; het spierweefsel 
verdwijnt en het bindweefsel resteert, zo
dat een soort kapsel ontstaat die de tu
mor omgeeft (fig. 69). De tumor blijft over 
het algemeen binnen een vloeiende lijn, 
die de delen waar nog wel botvorming 
heeft plaatsgevonden, verbindt. Slechts 
in 2 gevallen werd tussen het spierweef
sel nog tumorweefsel aangetroffen (fig. 
70), in beide gevallen was er sprake van 
een recidief na uitgebreide conservatieve 
behandeling in het verleden. Gezien het 
incidentele karakter van deze waarneming 
en het geïsoleerde voorkomen van deze 
tumornesten vermoeden wij, dat hier spra
ke is van een iatrogene verplaatsing van 
tumorweefsel tijdens een voorafgaande 
ingreep.

11.5.4.6. GROEIPATROON IN DE RICH
TING VAN DE ORALE MUCOSA

Een uitzondering op de algemeen vloeien
de contour van het ameloblastoom, zoals 
besproken onder 11.5.4.5., vormt de grens 
in de richting van de orale mucosa. In de 
meeste gevallen was hier geen sprake 
van afkapseling (fig. 60).
Het min of meer infiltratieve karakter, dat 
het ameloblastoom tentoon spreidt in het 
submucosale weefsel van de processus 
alveolaris, lijkt niet terug te voeren op 
epitheelresten die daar aanwezig waren 
of door afsnoering van de basale laag 
van het oppervlakte epitheel, zoals dit 
door Stoelinga (1971) voor de keratocys- 
ten is beschreven. De uitlopers zijn meer 
een onderdeel van de tumor. Het schijnt 
dat een in de weke delen aanwezige 
tumor-begrenzende factor in het muco- 
periost, dat de processus alveolaris be
kleedt niet aanwezig is, zodat hier geen 
vloeiende contour van de tumor ontstaat. 
Een tweede mogelijkheid is, dat het sub-

epitheliale weefsel onder bepaalde om
standigheden de potentie bezit om epi- 
theelproliferatie en dus ook ameloblas- 
toomgroei te stimuleren; mogelijk op 
basis van een residuale ectomesenchy- 
male invloed, die in de gingiva kan blijven 
bestaan (Shear and Altini 1976).

11.5.5. CONCLUSIE

De conclusies die uit het histologisch on
derzoek ten aanzien van de groeiwijze 
van het ameloblastoom kunnen worden 
getrokken, luiden als volgt:
1. In het spongieuze bot wordt frequent 

"infiltratieve groei” waargenomen.
2. In het corticale bot is neiging tot ’’in

filtratieve groei” gering.
3. Het periost vormt over het algemeen 

een barrière voor de tumor.
4. In de richting van de orale mucosa 

wordt geen goede afkapseling van de 
tumor waargenomen.

De consequenties die hieruit voortvloeien 
voor de behandeling van het ameloblas
toom., kunnen als volgt worden geformu
leerd:
a. De resectie in het spongieuze bot dient 

op ruime afstand van de röntgenolo
gisch waarneembare tumorgrens te ge
schieden. Een marge ogenschijnlijk ge
zond bot van 1 cm moet een goede 
waarborg zijn voor een radicale re
sectie.

b. De resectie in het corticale bot kan 
spaarzaam zijn.

c. Bij doorbraak in de weke delen moet 
een supra-periostale resectie als vol
doende worden beschouwd. Belang
rijke structuren zoals de ramus margi- 
nalis van de nervus facialis, alsmede 
de nervus lingualis kunnen over het 
algemeen zonder concessie te doen 
aan de radicaliteit worden gespaard.

d. De processus alveolaris bedekkende
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mucosa die het geperforeerde bot be
dekt, dient te worden mee gereseceerd. 

Voor de meest voorkomende mandibu- 
laire localisatie van het multiloculaire ame-

lobiastoom zal dit over het algemeen in- 
houden, dat de tumor door middel van 
een continuïteitsresectie dient te worden 
behandeld.

Fig. 70. Nestjes tumorweefsel geheel omgeven door spierweefsel. H.E., x15.
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SLOTBESCHOUWINGEN EN 
THERAPIE-ADVIES

12.1. SLOTBESCHOUWING

Uit kritische evaluatie van de literatuur 
blijkt, dat de multiloculaire ameloblasto- 
men dienen te worden behandeld met een 
radicaal chirurgische therapie. Het onder
zoek van het eigen patiëntenmateriaal 
resulteert in eenzelfde conclusie. Het be
pleiten van de conservatieve therapie be
rust, zoals reeds tevoren uiteengezet, op 
inadequaat gedocumenteerde studies. De 
argumentatie voor deze conservatieve be
nadering kan in enkele punten worden 
samengevat:
1. Het ameloblastoom is geen kwaadaar

dige tumor en dient dus niet als zo
danig te worden behandeld.

2. Het ameloblastoom is een zeer lang
zaam groeiende tumor, een recidief 
hiervan zal zich pas manifesteren na 
een lange latentietijd en wordt op de 
koop toe genomen. Indien dit optreedt, 
is het bij een goede na-controle altijd 
klein en kan met een kleine ingreep 
worden behandeld.

3. Uit het na-onderzoek van Small and

Waldron (1955) blijkt, dat meer dan 
50% van de patiënten geneest na con
servatieve therapie. Indien primair ra
dicaal wordt behandeld, worden vele 
patiënten onnodig gemutileerd.

4. Ook na radicale chirurgie blijven reci- 
dieven niet uit.

Op deze punten kan het volgende com
mentaar worden gegeven: 
ad 1. Het ameloblastoom behoort niet tot 

de maligne gezwellen, maar heeft 
wel een locaal infiltratief karakter. 
Derhalve moet het als ”semi-ma- 
ligne” worden beschouwd.
Op dit infiltratieve karakter en dus 
het locaal "maligne” gedrag zal de 
locale therapie dan ook moeten zijn 
gericht, derhalve zal de tumor met 
een marge macroscopisch gezond 
weefsel moeten worden verwijderd, 

ad 2. Er zijn ameloblastomen die zeer 
langzaam groeien, er zijn echter ook 
ameloblastomen die in korte tijd 
een enorme uitbreiding ondergaan, 
getuige de publicatie van Goldberg 
and Friedman (1975). Zij beschrij
ven een ameloblastoom, dat in een 
tijdsbestek van 6 maanden van een
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laesie met een doorsnede van 1,5 
cm in omvang toenam, tot een lae
sie, die de gehele ramus ascendens 
omvatte. Ook Surveyor and Patni 
(1979) namen een zelfde snelle 
groei waar.
De tijd die er verstrijkt, voordat het 
recidief manifest wordt, is zeer wis
selend. Weliswaar wordt het groot
ste gedeelte van de recidieven bin
nen de eerste 5 jaar geconstateerd, 
maar in feite kan het ook na 10 jaar 
nog optreden. Een nauwkeurige 
zeer lange na-controle is vereist 
van alle patiënten, die een operatie 
voor een ameloblastoom hebben on
dergaan. Deze lange na-controle is 
nooit met zekerheid te waarborgen. 
Ook het argument dat het recidief 
altijd klein en goed behandelbaar 
is (Stout et al. 1963), wordt door de 
feiten gelogenstraft. In het materi
aal van Sehdev et al. (1974) blijken 
de recidieven van 29 patiënten na 
curettage van ameloblastomen in de 
mandibula een tumorgrootte te heb
ben van 2,5 tot 12 cm (gemiddeld 
5,4 cm), terwijl 5 van de 11 recidie
ven na curettage in de maxilla een 
dusdanige locale uitbreiding had
den, dat ze als inoperabel moesten 
worden geclassificeerd.
Ook de recidieven die Smith (1976) 
beschrijft, zijn alle zeer groot.
Er zijn vele inoperabele recidieven 
beschreven (Hoffman et al. 1968), 
frequent met dodelijke afloop (Ra
mon et al. 1964; Vanderbussche 
1968; Tsaknis and Nelson 1980). 
Door de meeste auteurs wordt te
gengesproken, dat de recidieven 
met een kleine ingreep kunnen wor
den behandeld. Integendeel, vele 
auteurs hebben aangetoond, dat de 
kans op radicaliteit daalt naarmate 
er meer recidieven zijn vóórgeko
men (Cernéa et al. 1970, 1974).

Het optreden van een recidief wordt 
veelal opgevat als een indicatie 
voor uitgebreide radicale therapie. 
De plaats van het recidief kan niet 
worden voorspeld, noch de snelheid 
waarmee het ontstaat. Hier is de 
uitspraak van Hoffman et al. (1968) 
en Potdar (1969) zeer van toepas
sing: de beste mogelijkheid om een 
patiënt met een ameloblastoom te 
genezen is de eerste maal, dat de 
patiënt zich voor behandeling aan
dient.
Een recidief is slechts met een nog 
grotere mutilatie, dan in de eerste 
instantie het geval zou zijn geweest, 
adequaat te behandelen (Shatkin 
and Hoffmeister 1965). 

ad 3. Het na-onderzoek van Small and 
Waldron (1955), waarin wordt ge
steld, dat meer dan 50% van de 
patiënten na conservatieve therapie 
zou genezen, is in het voorgaande 
reeds van critische kanttekeningen 
voorzien (zie paragraaf 9.7.). De na
onderzoeken van Hartman (1974), 
Sehdev et al. (1974) en Rankow et 
al. (1954) tonen een recidiefpercen- 
tage van de conservatieve behande
ling van nagenoeg 100%.
Dat patiënten door primair radicale 
chirurgie onnodig zouden worden 
gemutileerd, zou voor die gevallen 
gelden, dat een multiloculair ame
loblastoom met conservatieve the
rapie zou zijn genezen.
De kans dat er een recidief op
treedt, is echter 3 maal zo groot en 
bovendien wordt de secundair ra
dicale ingreep uitgebreider dan in 
de eerste instantie het geval zou 
zijn geweest. Uit het onderzoek van 
Sehdev et al. (1974) blijkt namelijk, 
dat van de 24 secundair uitaevoer- 
de radicale operaties in 58% van 
de gevallen een hemimandibulecto- 
mie noodzakelijk was om de patiënt
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te kunnen cureren. Bij de 31 primair 
radicale operaties was dit slechts 
in 19% van de gevallen noodzake
lijk. Bovendien blijkt uit ons onder
zoek dat het periost een goede bar
rière vormt voor het ameloblastoom 
en dat slechts bij recidieven tumor- 
weefsel tussen de spieren wordt 
aangetroffen. Juist een recidief in 
de weke delen brengt de grootste 
consequenties met zich mee ten 
aanzien van de mutilatie die wordt 
aangebracht. Op grond hiervan zou 
men dus primair radicaal moeten 
opereren, omdat een recidief slechts 
met een nog grotere mutilatie 
dan in de eerste instantie het geval 
zou zijn geweest, adequaat is te be
handelen. Deze conclusie wordt on
derschreven door Shatkin and Hoff
meister (1965). Zij komen tot de 
volgende uitspraak: ’’Longterm fol- 
low-up of our patients suggests that 
eventually the so-called ’’conserva
tive” treatment by currettage, at 
best, disfigures the patient and, at 
worst, kills him, whereas the so- 
called "radical” treatment by ade
quate excision conserves the pa
tient’s appearance, functions, and 
life”.
De in eerste instantie uitgevoerde 
radicale ingreep kan over het alge
meen beperkt van omvang blijven. 
Bovendien zijn de mogelijkheden 
tot reconstructie zo uitgebreid, dat 
de mutilatie slechts zelden een ar
gument kan zijn om hier om deze 
reden vanaf te zien. Een bottrans- 
plantaat ter vervanging van een ge- 
reseceerde mandibula geeft in de 
meeste gevallen een adequaat her
stel van functie en een bevredigen
de cosmetische oplossing.
Ook het met de continuïteitsresec- 
tie gepaard gaande sensibiliteits- 
verlies in het verzorgingsgebied van

de nervus alveolaris inferior, kan 
indien de patiënten dit wensen, in 
een aantal gevallen door een ze- 
nuwtransplaat worden opgeheven, 

ad 4. Dat ook na radicale chirurgie reci
dieven niet uitblijven, is geen argu
ment ter verdediging van de con
servatieve therapie.
Als we nagaan in welke gevallen 
een recidief na radicale chirurgie 
optreedt, blijkt het volgende:
In de eerste plaats zijn dit uitge
breide vrijwel inoperabele recidief 
tumoren met ingroei in de weke de
len. In de tweede plaats blijkt dat 
juist die tumoren na radicale thera
pie recidiveren, die reeds één of 
meerdere keren conservatief wer
den geopereerd (Cernéa et al 
1974). In de derde plaats bestaan 
er in de radicale chirurgie ook gra
daties van radicaliteit. Uit het on
derzoek van Becker und Pertl 
(1967), Mehlisch et al. (1972) en 
Sehdev et al. (1974) blijkt, dat het 
recidief na radicale chirurgie voor
namelijk voorkomt na marginale re- 
secties, waarbij ter wille van het 
behoud van continuïteit van de man
dibula, een concessie wordt gedaan 
aan de radicaliteit. De ervaring in 
het toepassen van reconstructieve 
technieken van de individuele chi
rurg zal bepalend zijn voor de be
reidheid af te zien van deze con
cessie. Moet de diagnose amelo
blastoom dan automatisch een con- 
tinuïteitsresectie inhouden? Op de
ze vraag zal hierna nader worden 
ingegaan.
Samenvattend kan als commentaar 
op de argumenten voor conserva
tieve behandeling van het amelo
blastoom worden opgemerkt, dat 
deze geen van alle een kritische 
beschouwing kunnen doorstaan. De 
conservatieve ingreep brengt het
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risico met zich mee van een moei- 
lijker te behandelen recidief. In de 
mandibula hoeft dit nog niet tot 
ernstige consequenties te leiden. 
In de maxilla daartegen zal al snel 
doorgroei in de schedelbasis en dus 
inoperabiiiteit kunnen optreden.

12.2. THERAPIE ADVIES

De vraag continuïteitsresectie of niet zal 
achtereenvolgens aan de orde komen met 
betrekking tot het multiloculaire amelo- 
blastoom en het uniloculaire ameloblas- 
toom.

12.2.1. HET MULTILOCULAIRE 
AMELOBLASTOOM

Het moge duidelijk zijn, dat bij een klein 
ameloblastoom afhankelijk van de locali- 
satie een marginale resectie verantwoord 
is. Op grond van het onder paragraaf
11.5.5. gestelde betreffende de groeiwijze 
van het ameloblastoom is het duidelijk, dat 
een ameloblastoom met een ruime marge 
aangrenzend spongieus bot dient te wor
den verwijderd. Dit betekent, dat de cor- 
ticale onderrand van de mandibula alleen 
dan gespaard kan blijven, indien de tumor 
röntgenologisch op meer dan één cm van 
de corticale onderrand is gelegen. Mees
tal zullen het dan kleine, zich tussen de 
wortels van de gebitselementen bevinden
de ameloblastomen betreffen. In alle an
dere gevallen zal een continuïteitsresec
tie moeten worden uitgevoerd. In de weke 
delen moet een supraperiostale resectie 
als adequaat worden beschouwd.

In de maxilla zal het ameloblastoom on
geacht zijn grootte en/of localisatie die
nen te worden behandeld met een partiële 
bovenkaakresectie. De consequenties van 
een recidief op deze plaats zijn dermate 
ingrijpend, dat geen enkel risico mag wor
den genomen (Pantoja et al. 1976; Biörk- 
lund et al. 1979; Eichhorn et al. 1982). 
Indien de diagnose ameloblastoom pas 
postoperatief, na conservatieve behan
deling van een multiloculaire kaakaan- 
doening wordt gesteld bij histopatholo- 
gisch onderzoek van het operatiemateri- 
aal, dient aansluitend alsnog radicale the
rapie te worden uitgevoerd. In ons eigen 
materiaal werd dit bij drie patiënten ge
daan en bij alle drie werd resttumor in 
het preparaat aangetroffen.

12.2.2. HET UNILOCULAIRE 
AMELOBLASTOOM

Voor het uniloculaire ameloblastoom zou
den wij niet zo bewust willen adviseren 
om tot radicale behandeling over te gaan 
als bij het multiloculaire ameloblastoom. 
De uniloculaire ameloblastomen kunnen 
ook recidiveren (Small et al. 1958), doch 
waarschijnlijk in mindere mate dan de an
dere ameloblastomen (Robinson and Mar
tinez 1977). Ook de gegevens uit het eigen 
patiëntenmateriaal rechtvaardigen een 
minder radicale benadering van het uni
loculaire ameloblastoom. Dit betekent dat 
wanneer men na conservatieve behande
ling van een unicysteuze kaakaandoening 
blijkt te doen te hebben met een amelo
blastoom van het uniloculaire type, een 
afwachtende houding kan worden aange
nomen.



SAMENVATTING 
EN CONCLUSIES

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gege
ven van de gangbare classificaties van 
dentogene tumoren alsmede de op histo
logische grondslagen gebaseerde indeling 
van het ameloblastoom in een folliculair 
type, een plexiform type, een acanthoma- 
teus type, een basaalcel type en een gra- 
nulaircel type, zoals door de W.H.O. wordt 
voorgesteld.
In hoofdstuk 4 komt de pathogenese aan 
de orde. Na een korte beschrijving van 
de normale tandontwikkeling worden de 
tandlijst, het glazuurorgaan, de epitheel- 
resten van Malassez, het dentogeen cyste 
epitheel en het de processus alveolaris 
bedekkende epitheel als mogelijke bron
nen van het ameloblastomateuze epitheel 
besproken.
De conclusie wordt getrokken dat het aan
nemelijk is, dat het intraossale ameloblas
toom vanuit het glazuurorgaan of vanuit de 
epitheelresten van Malassez ontstaat. Het 
wordt onwaarschijnlijk geacht dat het de 
processus alveolaris bedekkende epitheel 
direct bij de genese van het intraossale 
ameloblastoom een rol speelt. Met betrek
king tot het perifere ameloblastoom zou 
een ontstaanswijze direct uit het de pro-

ln hoofdstuk 1 wordt de aanleiding tot 
deze studie vermeld en worden de doel
stellingen geformuleerd. De aanleiding is 
geweest dat de meningen over de wijze 
waarop ameloblastomen dienen te worden 
behandeld nogal uiteenlopen. De doelstel
lingen zijn om aan de hand van een lite
ratuurstudie de wetenschappelijke basis 
voor deze verschillende meningen te eva
lueren, om aan de hand van het patiënten
materiaal van de Kliniek voor Mondziekten 
en Kaakchirurgie van het Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht een retrospectief 
onderzoek te doen naar de resultaten van 
de verschillende behandelwijzen en om 
door middel van een histologisch onder
zoek van operatiepreparaten de groeiwijze 
in het omgevende weefsel te bestuderen, 
om zo te komen tot een mogelijk wat meer 
gedifferentieerde therapeutische benade
ring van het ameloblastoom.
In hoofdstuk 2 wordt een historisch over
zicht gegeven. Hierin wordt verwezen naar 
een verhandeling van Petrus Koning uit 
1825 aan wie, in tegenstelling tot wat de 
literatuur aangeeft, de eerste gedetailleer
de beschrijving van een ameloblastoom 
moet worden toegeschreven.
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cessus alveolaris bedekkende epitheel 
kunnen voorkomen, doch waarschijnlijker 
is dat de epitheelresten van Serres hierbij 
een rol spelen.
In hoofdstuk 5 wordt de literatuur betref
fende het ameloblastoom aan een kritisch 
onderzoek onderworpen. Er wordt gewe
zen op het probleem, dat niet alle als 
ameloblastoom beschreven tumoren ook 
werkelijk ameloblastomen zijn, met name 
in de wat oudere literatuur. Hierdoor kan 
het in de literatuur vermelde recidiefper- 
centage van de conservatieve behande
ling te laag zijn uitgevallen. De frequentie 
waarmee het ameloblastoom voorkomt, 
wordt in de literatuur zeer wisselend op
gegeven door de sterke variatie van de 
referentiegroepen die worden gebruikt. In 
ons eigen archief vormen de ameloblas
tomen 1% van de 10.000 intra-orale afwij
kingen die voor pathologisch onderzoek 
zijn ontvangen, 6,6% van alle bij ons ge
registreerde hoofd-halstumoren en 47% 
van de dentogene tumoren. Over de in
cidentie van het ameloblastoom zijn te 
weinig gegevens bekend om hierover een 
uitspraak te doen. Wel kan de conclusie 
worden getrokken, dat de incidentie van 
het ameloblastoom tussen verschillende 
populaties sterk varieert. Uit het eigen 
materiaal kan voor de Nederlandse po
pulatie een incidentie van 0,6 per miljoen 
worden berekend. In de literatuur wordt 
geen voorkeur voor een bepaald geslacht 
opgegeven. De gemiddelde leeftijd waar
op het ameloblastoom wordt gediagnosti- 
seerd, ligt rond 40 jaar, met een spreiding 
van 7 tot 82 jaar. De hoogste frequentie 
wordt aangetroffen tussen het 20ste en 
30ste levensiaar.
Ook de localisatie van het ameloblastoom 
bliikt bij de diverse bevolkingsgroepen 
uiteen te looen.
Bij Niqerianen en Dominicanen komt het 
ameloblastoom meer in het onderfront 
voor dan bü andere etnische oroenerin- 
gen. waar de voorkeurslocalisahe in de 
kaakhoekstreek is gelegen. Het is moae-

lijk dat een ontstekingsfactor hierbij een 
rol speelt. Tot slot worden in dit hoofdstuk 
de klinische en röntgenologische ver
schijningsvormen besproken.
In hoofdstuk 6 wordt het ameloblastoom 
in samenhang met het B.N.S. - syndroom 
beschreven. In de literatuur zijn elf geval
len vermeld. Slechts 4 publicaties geven 
een duidelijke histologische beschrijving. 
In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op 
het maligne ameloblastoom. Er wordt ge
tracht te komen tot een nadere onderver
deling van die ameloblastomen die een 
afwijkend klinisch gedrag tonen. Zij kun
nen zich uiten in het manifest worden van 
een metastase of een locaal uitermate 
agressief gedrag.
In de literatuur worden slechts die tumo
ren als bewezen maligne ameloblastoom 
aanvaard, die zowel in de primaire tumor 
als in de metastase onmiskenbaar ame- 
loblastomateus weefsel tonen, ook al kun
nen daarnaast in primaire tumor en me
tastase tevens anaplastische tumorgebie- 
den worden gezien. Daarnaast zijn er de 
zich locaal zeer agressief gedragende 
ameloblastomen, waarbij geen metastase 
is aangetoond of waarbij in de metastase 
alleen ongedifferentieerde tumorpartijen 
worden aangetroffen.
Het voorstel wordt gedaan om deze laatste 
groep "ameloblastische carcinomen" te 
noemen. Aan het eind van dit hoofdstuk 
wordt een geval van een ameloblastisch 
carcinoom besproken.
In hoofdstuk 8 wordt het uniloculaire ame
loblastoom gedefinieerd als een unilocu
laire laesie, waarin ameloblastomateuze 
structuren worden aangetroffen.
De gemiddelde leeftijd waarop het uni
loculaire ameloblastoom voorkomt en het 
mogelijk afwijkende klinische gedragspa
troon worden besproken. Tot slot wordt 
ingegaan op de diagnostische problemen 
ten aanzien van het uniloculaire amelo
blastoom en de criteria welke hiervoor 
moeten worden gehanteerd. Mede naar 
aanleiding van het histologische onder
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zoek van het eigen materiaal wordt de 
conclusie getrokken, dat de histologische 
criteria die Vickers and Gorlin in 1970 
hebben opgesteld als te beperkt moeten 
worden beschouwd.
In hoofdstuk 9 worden de diverse behan
delmethoden besproken. De behandeling 
van ameloblastomen met scleroserende 
agentia, cryotherapie, electrocoagulatie, 
chemotherapie, alsmede radiotherapie 
moet slechts als aanvullende behandel
methode worden gezien. De meest rele
vante publicaties over de conservatieve
en radicale chirurgische therapie zijn in 
tabelvorm samengevat. Daarbij is vooral 
aandacht geschonken aan die ingrepen, 
waarbij een na-controletijd van minimaal 
5 jaar is verkregen. Geconcludeerd wordt 
dat alle auteurs, die een na-onderzoek 
hebben verricht aan de hand van grotere 
aantallen patiënten unaniem tot de con
clusie komen, dat het ameloblastoom pri
mair radicaal chirurgisch moet worden 
behandeld. Het recidiefpercentage na con
servatieve behandeling blijkt rond de 75% 
te liggen; dat voor radicale behandeling 
daarentegen rond de 15%.
In hoofdstuk 10 komt het eigen na-onder
zoek aan de orde. Daar de gebruikelijke 
classificatie van de W.H.O. gebaseerd op 
histologische grondslagen geen prognos
tische waarde bezit, wordt een nieuwe 
klinische classificatie voorgesteld, die mo
gelijk bijdraagt tot het scheppen van prog
nostisch homogene categorieën, die zich 
wat betreft hun prognose onderscheiden. 
In het totaal vormen 84 patiënten, die van
af 1935 in de kliniek voor Mondziekten en 
Kaakchirurgie te Utrecht aan een ame
loblastoom zijn geopereerd, de basis voor 
dit na-onderzoek.
Om de groepen zo homogeen mogelijk te 
maken werd het materiaal onderverdeeld 
in patiënten die primair in Utrecht zijn 
behandeld en patiënten die na een reci- 
dief van een behandeling elders werden 
geopereerd. Het percentage recidief-vriie 
patiënten van primair conservatieve be

handeling in Utrecht bedraagt 48%, op
gebouwd uit een recidief-vrij percentage 
van 80% van de uniloculaire ameloblas
tomen en 27% van de multiloculaire ame
loblastomen. Dit laatste percentage komt 
overeen met de in de literatuur opgegeven 
resultaten van conservatieve behandeling, 
alsmede met het recidief-vrije percentage 
van 27% van de resultaten van de pri
mair conservatieve behandeling in Utrecht 
van recidieven.
Het recidief-vrije percentage van de pri
mair radicale behandeling in Utrecht is 
75% en dat van de radicale behandeling 
van recidief tumoren van elders 92%.
De conclusie kan worden getrokken, dat 
ook in ons materiaal het uniloculaire ame
loblastoom zich kenmerkt door een lager 
recidiefpercentage na conservatieve the
rapie dan het multiloculaire ameloblas
toom. Wat betreft het multiloculaire ame
loblastoom kan worden geconcludeerd, 
dat de resultaten van de radicale chirur
gische therapie veel gunstiger zijn en dat 
het grootste deel van de conservatief be
handelde patiënten uiteindelijk toch nog 
een radicale ingreep moest ondergaan.
In hoofdstuk 11 worden de resultaten van 
het histologische onderzoek besproken. 
De aandacht wordt gevestigd op het voor
komen van mitose-activiteit, die als een 
op zichzelf staand verschijnsel in amelo
blastomen geen indicatie is voor een 
agressiever gedrag. Een ”clear”-cel vari
ant van het ameloblastoom wordt bespro
ken alsmede het voorkomen van tumor- 
velden die uit spoelvormige epitheelcel- 
len bestaan. Op grond van het feit dat de
ze uit spoelvormige cellen bestaande epi- 
theelproliferaties in zowel uni- als multi
loculaire ameloblastomen voorkomen kan 
de hypothese van Gardner, dat deze 
structuren de diagnose ameloblastoom 
rechtvaardigen, worden ondersteund.
Aan de hand van 28 operatiepreoaraten 
werden de groeiwijze en de reactie van 
het omnevende weefsel oo het amelo
blastoom onderzocht. In het soongieuze
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bot werd frequent infiltratieve groei waar
genomen; in het corticale bot was deze 
neiging gering. Het periost vormde over 
het algemeen een goede barrière voor 
de tumor. In de richting van de mucosa 
welke de processus alveolaris bedekt, 
werd daarentegen veelal geen goede 
afkapseling van de tumor waargeno
men.
De mogelijkheid wordt niet uitgesloten 
geacht, dat het infiltratieve groeipatroon

van het ameloblastoom in het spongieuze 
bot wordt veroorzaakt door secundaire 
insluiting van tumor bij de remodellering 
van bot.
In hoofdstuk 12 worden de argumenten 
van de voorstanders van conservatieve 
therapie besproken en van kritische kant
tekeningen voorzien, waarna een therapie- 
advies wordt gegeven voor het multilocu- 
laire ameloblastoom en het uniloculaire 
ameloblastoom.
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Summary and conclusions

Chapter 1 states the reasons for underta
king this investigation and describes its 
purpose.
Since the best method of treatment of ame
loblastomas is still a matter for discussion, 
the objects of this study were:
1. to evaluate the scientific basis of the 

prevailing opinions presented in the lite
rature;

2. to perform a retrospective investiga
tion of the clinical material provided by 
the department of Maxillo-Facial Surge
ry of the University Hospital in Utrecht 
with particular reference to the results 
of the different treatment modalities and

3. to examine our surgical specimens his
tologically in order to determine the 
growth pattern of the tumour into the 
surrounding tissues, in the hope of arri
ving at a possibly more differentiated 
therapeutical approach to the amelo
blastoma.

Chapter 2 presents a historical review; it re
fers to an essay published in 1825 by Petrus 
Koning who, contrary to what is stated in 
the literature, should be regarded as the 
author of the earliest detailed description 
of an ameloblastoma.
Chapter 3 gives a survey of current histolo
gically based classifications of odontoge
nic tumours as well as the histological clas
sification proposed by the W.H.O. which 
differentiates ameloblastoma into a follicu
lar type, a plexiform type, an acantomatous 
type, a basal cell type and a granular cell 
type.
Chapter 4 deals with pathogenesis. After a 
short description of normal dental develop
ment, the dental lamina, enamel organ, epi
thelial remnants of Malassez, odontogenic 
cyst epithelium and the epithelium cover
ing the alveolar process are mentioned as 
possible origins of ameloblastomatous epi
thelium.
It is concluded that the intra-osseous ame
loblastoma probably arises from either the

enamel organ or from epithelial remnants 
of Malassez.
It does not seem likely that the epithelium 
covering the alveolar process is directly in
volved in the genesis of intra-osseous ame- 
lobastomas.
This is in contradistinction to the periphe
ral ameloblastoma although it seems more 
likely that in this type of tumour the epithe
lial remnants of Serres arethesiteof origin. 
In chapters the ameloblastoma as reported 
in the literature is critically reviewed. It is 
emphasized that in the older literature 
many tumours were described as amelo
blastomas which would declassified diffe
rently today. Therefore, the relapse rate of 
conservative treatment may have been un
derestimated in the past.
There is considerable variation in the re
ported incidence of ameloblastomas, pro
bably because of differences between re
ference groups. Ourown records showthat 
ameloblastomas account for 1% of 10,000 
intra-oral lesions sent in for histological 
examination.
They comprise 6.6% of all head and neck 
tumours and 47% of odontogenic tumours 
in our archives. There is insufficient data 
available te determine the incidence of 
ameloblastoma. However it can be shown 
that the incidence of ameloblastomas va
ries considerably between different popu
lations. From our own material we estima
ted an incidence of 0.6 per million among 
the Dutch.
The literature mentions no predilection for 
either sex; the patients’ ages varied from 7 
till 82 years with an average age of 41 years. 
The tumour arises most frequently be
tween the 20th and 30th year. The localiza
tion of the ameloblastoma appears to differ 
in different ethnic groups. In Nigerians and 
Dominicans the mandibular frontal area is 
the commonestsite whereas in otherethnic 
groups the region of the mandibular angle 
is more often involved.
Chronic sepsis (parodontal disease) is 
possibly of etiological significance. The
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chapter concludes with a discussion of the 
clinical and radiological manifestations. 
Chapter 6 describes the link between ame
loblastoma and the basal cell naevus syn
drome. Eleven cases have been reported in 
the literature; only 4 papers clearly list the 
histological findings on which the diagno
sis was based.
In chapter 7 the malignant ameloblastoma 
is discussed in detail. An attempt is made to 
systematize the atypical ameloblastomas. 
They are characterized by the sudden ap
pearance of a metastasis or by extremely 
extensive local invasion.
In the literature, only those tumours in which 
both the primary tumour and the metasta
sis contain unmistakable ameloblastoma- 
tous tissue are accepted as proven malig
nant ameloblastomas, even when anaplas- 
stic areas of tumour can been seen both in 
the primary growth and in the metastasis. 
However ‘ameloblastomas’ are also found 
which are very aggresive locally but which 
fail to exhibit any demonstrable metastasis 
or produce one containing exclusively un
differentiated tumoral elements. It is sug
gested that the latter group be called ‘ame
loblastic carcinomas’.
The chapter ends with a discussion of the 
case history of an ameloblastic carcinoma. 
In chapter 8 the unicystic ameloblastoma is 
defined as an unilocular lesion in which a- 
meloblastomatous structures are found. 
The average age at which it is diagnosed 
and the possible differences in clinical be
haviour are dealt with. Finally, the diagnos
tic problems with regard to the unicystic 
ameloblastoma are discussed and the cri
teria which should be applied are mentio
ned.
Histological examination of our own mate
rial, leads to the conclusion that the histo
logical criteria drafted by Vickers and Gor
lin in 1970 are too limited.
In chapter 9 the various methods of treat
ment are discussed. Application of sclero
sing agents, cryotherapy, electrocoagula
tion, chemotherapy and radiotherapy are

all classified as merely adjuvant therapeu
tic methods. The most relevant publica
tions on conservative and radical therapy 
are discussed in detail. Attention is particu
larly directed towards those reports with a 
follow-up period of not less than 5 years. It 
would appear that all those authors who 
have carried out a satisfactory follow-up of 
large numbers of patients haveunanimous- 
ly decided that primary radical treatment of 
ameloblastomas is the treatment of choice. 
The rate of recurrence after conservative 
treatment seems to be around 75% while 
the rate of recurrence after radical treat
ment was around 15%.
Chapter 10 reports the results of the follow
up of those patients from the Utrecht clinic 
for Maxillo-Facial Surgery whose data 
could, for the greater part, be retrieved. 
Since the current W.H.O. classification, 
based as it is on histological elements, has 
no prognostic significance, a new clinical 
classification is proposed which may pos
sibly establish prognostically homogenous 
categories which differ from each other 
with regard to their prognosis. Eighty four 
patients operated on for an ameloblastoma 
since 1936 at the clinic for Maxillo-Facial 
Surgery constituted the material for this 
follow-up study. In order to obtain as far as 
possible homogenous groups, the material 
was divided into patients operated on pri
marily in Utrecht and patients who were re
ferred with a recurrence after treatment in 
other clinics. The percentage of patients 
without a recurrence who were treated pri
marily conservatively in Utrecht is 48%. 
Further analysis of this figure shows that 
the percentage of unilocular ameloblasto
mas which did not recur is 80% and that of 
the multilocular type is 27%.
These figures are in agreement with those 
found in the literature. Seventy five percent 
of patients who underwent primary conser
vative treatment in Utrecht were recurren
ce free compared with 92% reported in the 
literature. Our material shows that the uni
locular ameloblastoma is characterized by
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a lower recurrence rate after conservative 
treatment than the multilocular ameloblas
toma, for which radical surgery gives much 
better results. The majority of our patients 
who underwent primary conservative treat
ment for multilocular ameloblastomas re
quired radical surgery eventually.
Chapter 11 describes the histological exa
mination and calls attention to the occur
rence of mitotic activity which, as an auto
nomous phenomenon in ameloblastomas, 
does not indicate more aggresive beha
viour. A ‘clear’-cell variant of the amelo
blastoma and the occurrence of areas of 
tumour tissue consisting of spindle cells 
are discussed. Since these spindle cell-like 
epithelial proliferations occur in unilocular 
as well as multilocular ameloblastomas, 
Gardner’s hypothesis that these structures 
merit the diagnosis of ameloblastoma can 
be supported. The type of growth and the

reaction of tissues adjacent to the amelo
blastoma were studied in 28 surgical speci
mens. Infiltrative growth was frequently 
observed in spongious bone, whereas in 
cortical bone this tendency was only slight. 
In most cases the periosteum constituted 
an effective barrier against fhe tumour. 
However, as a rule no properencapsulation 
of the tumour could be observed in the re
gion of the mucosa covering the alveolar 
process. The possibility that the infiltrative 
growth pattern of the ameloblastoma in 
spongious bone is caused by secondary 
inclusion of tumour offshoots during re
modelling of the bone adjacent to the tu
mour must be considered.
In chapter 12 the arguments of proponents 
of conservative treatment are critically dis
cussed, followed by recommendations for 
the treatment of the multilocular and uni
locular ameloblastoma.
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Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Im 1. Kapitel wird der Anlass zu dieser Stu
die erwähnt und die Zielsetzungen werden 
formuliert. Der Anlass war, dass die Mei
nungen über die Art und Weise auf der A- 
meloblastome behandelt werden sollten 
ziemlich auseinander gehen.
An Hand einer Literaturstudie wurde be
absichtigt die wissenschaftliche Erklärung 
dieser verschiedenen Meinungen zu erfor
schen und um anlässlich des Patientenma
terials der Klinik für Kiefer- und Gesichts
chirurgie des Universitätsspitals Utrecht 
eine retrospektive Analyse nach den Resul
taten der verschiedenen Behandlungsmo
dalitäten durchzuführen und schliesslich 
um mittels einer histologischen Unter
suchung von Resektionspreparaten das 
Wachstum der Geschwulst in das umge
bende Gewebe zu studieren, um mit den 
gewonnen Erkenntnissen eine möglichst 
differenzierte Behandlungsweise zu ver
wirklichen.
Im 2. Kapitel wird eine historische Über
sicht gegeben.
In diesem wird auf eine Abhandlung des 
Petrus Koning aus dem Jahre 1825 auf
merksam gemacht dem, im Gegensatz zur 
in der Literatur erwähnten Auffassung die 
erste detaillierte Beschreibung eines Ame- 
loblastoms zugeschrieben werden sollte. 
Im 3. Kapitel wird eine Übersicht der gäng
igen Klassifikationen dentogenerTumoren 
gegeben sowie die von der W.H.O. befür
wortete Einteilung des Ameloblastoms in 
einen follikulären, plexiformen, akantoma- 
tösen, basalzellulären und granulären Ty
pus.
I m 4. Kapitel wird die Pathogenese erörtert. 
Nach einer kurzen Beschreibung der nor
malen Zahnentwicklung werden die Zahn
leiste, das Schmelzorgan, die Epithelreste 
von Malassez, das Epithel dentogenerZys- 
ten und das den Alveolarfortsatz bedeck
ende Epithel als mögliche Quellen des a- 
meloblastomatösen Epithels besprochen.

Es wird konkludiert, dass man annehmen 
kann, dass das intra-ossale Ameloblastom 
aus das Schmelzorgan oder aus den Epi
thelresten von Malassez entsteht.
Es erscheint nicht wahrscheinlich, dass bei 
der Genese des intra-ossalen Amelo
blastoms das den Alveolarfortsatz bedeck
ende Epithel eine Rolle spielt.
Dies im Gegensatz zum periferen Amelo
blastom, aber auch hier erscheint es plau
sibler, dass die Epithelresten von Serres 
eher als Ursprungsgewebe in Betracht 
kommen.
Im 5. Kapitel wird die Literatur über das 
Ameloblastom einer kritischen Betrach
tung unterzogen.
Es wird auf das Problem hingewiesen, dass 
nicht alle als Ameloblastom beschriebenen 
Tumoren auch wirklich Ameloblastomen 
sind, hauptsächlich in derälteren Literatur. 
Dadurch könnte die in der Literatur er
wähnte Rezidivquote der konservativen 
Behandlung zu niedrig sein. Die Frequenz 
des Vorkommens wird in der Literatursehr 
wechselnd angegeben wegen der beträch- 
lichen Variation der Referenzgruppen. Der 
Anteil von Ameloblastomen in unserem ei
genen Material beträgt 1% von 10.000 intra
oralen Abweichungen die einer histologi
schen Untersuchung unterzogen wurden. 
Der Anteil aller bei uns registrierten Kopf
halstumoren beträgt 6.6% und jener der 
dentogenen Tumoren 47%.
Über die Inzidenz des Ameloblastoms sind 
nur wenig Angaben vorhanden um eine de
finitive Aussage zu ermöglichen. Allerdings 
steht es mehr oder weniger fest, dass die 
Inzidenz des Ameloblastoms zwischen ver
schiedenen menschlichen Populationen 
stark variiert.
Aus dem eigenen Material kann für die hol
ländische Bevölkerung eine Inzidenz von 
etwa 0.6 pro Million berechnet werden.
In der Literatur wird kein Hinweisgefunden 
für eine geschlechtliche Differenz. Das 
Durchschnittsalter in dem das Amelo
blastom diagnostiziert wird liegt rund 40
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Jahren mit einer Streuung von 7 bis 82 
Jahren.
Die höchste Frequenz wird zwischen dem 
20. und 30. Lebensjahr gefunden. Auch die 
lokalisation des Ameloblastoms erscheint 
in den verschiedenen Bevölkerungsgrup
pen der Welt unterschiedlich.
Bei Nigerianer und Dominikanen sieht man 
das Ameloblastom häufiger in der unteren 
Frontregion als bei andere ethnischen Be
völkerungsgruppen, in denen die Kiefer
winkelregion die Vorzugslokalization dar
stellt.
Es ist möglich dass ein entzündlicher Fak
tor dabei eine Rolle spielt.
Zum Schluss werden in diesem Kapitel die 
klinischen und röntgenologischen Er
scheinungsformen besprochen.
Im 6. kapitel wird der Zusammenhang des 
Ameloblastoms mit dem Basalzell-Naevus- 
Syndrom beschrieben. Es sind in der Lite
ratur 11 Fälle erw'ähnt, von denen nur 4 Pu
blikationen eine deutliche histologische 
Beschreibung enthalten.
Im 7. Kapitel wird das maligne Amelo
blastom eingehend erörtert.
Es wird versucht zu einer weiteren Unter
teilung jener Ameloblastome zu kommen, 
die ein von der Norm abweichendes klini
sches Verhalten aufzeigen. Zum Beispiel 
das Manifest v/erden einer Metastase oder 
ein lokal sehr agressives Wachstum.
In der Literatur werden nur jene Tumoren 
als erwiesen maligne Ameloblastomen be
trachtet, bei denen sowohl im primären 
Tumor wie auch in der Metastase unwider
leglich ameloblastomartiges Gewebe ge
funden wird auch wenn daneben in den 
Tumoren und in der Metastase auch ana- 
plastische Anteile gefunden werden. 
Gelegentlich sieht man die sich lokal sehr 
agressiv benehmenden Ameloblastomen 
bei denen keine Metastase aufweisbar ist 
oder bei denen in der Metastase nur undif
ferenziertes Tumorgewebe aufgefunden 
wird.
Es wird der Vorschlag gemacht diese letzte 
Gruppe als ‘ameloblastische Karzinome’

zu bezeichnen.
Am Ende dieses Kapitel wird ein Fall eines 
ameloblastischen Karzinoms besprochen. 
Im 8. Kapitel wird das unilokuläre Amelo
blastom als eine unilokuläre Abweichung 
definiert, in der ameloblastomatöse Struk
turen aufgefunden werden. Das Durch
schnittsalter des unilokulären Ameloblas
toms und das vielleicht abweichende kli
nische Benehmen werden besprochen. 
Zum Schluss werden noch die diagnos
tischen Probleme mit Bezug auf dieses uni
lokuläre Ameloblastom erörtert sowie die 
Kriterien die man dafür einhalten sollte. 
Auf Grund unserer histologischen Unter
suchung des eigenen Materials konnte in 
Übereinstimmung mit Gardner gefolgert 
werden, dass die histologische Kriterien 
von Vickers und Gorlin (1970) als zu be
schränkt betrachtet werden müssen.
Im 9. Kapitel werden die verschiedenen Be- 
handlungsmögiichkeiten besprochen. 
Behandlung des Ameloblastoms mit skle- 
rosierenden Agenzien, Kryotherapie, Elek- 
trokoagulation, Chemotherapie und Ra
diotherapie können nur als adjuvante The
rapieverfahren betrachtet werden. Die re
levanteste Publikationen über die konser
vative und radikale chirurgische Therapie 
sind tabellarisch zusammengefasst. Dabei 
wurden vor allem jene Publikation berück
sichtigt, in denen von einer Nachkontrolle
zeit von minimal 5 Jahre die Rede war. 
Es steltte sich heraus dass alle Autoren die 
eine Nachuntersuchung grösserer Patien
tengruppen durchgeführt hatten einstim
mig der Meinung sind dass Ameloblastome 
primär radikal chirurgisch behandelt wer
den müssen.
Die Rezidivquote nach konservativer Be
handlung ist etwa 75%, nach radikaler Be
handlung hingegen etwa 15%.
Im 10. Kapitel wird die Nachuntersuchung 
beschrieben.
Weil die übliche Klassifikation der W.H.O. 
sich auf histologische Merkmale bezieht 
und deshalb keinen prognostischen Wert 
hat, wird eine neue klinische Klassifikation
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vorgeschlagen, die möglischerweise zur 
Schaffung prognostisch homogener Kate
gorien beiträgt, die sich hinsichtlich ihrer 
Prognose unterscheiden.
Insgesamt bilden 84 Patienten die ab 1935 
in der universitären Kieferklinik in Utrecht 
wegen eines Ameioblastoms operiert wur
den die Basis dieser Nachuntersuchung. 
Um die Gruppen so homogen wie möglich 
zu gestalten wurde das Material aufgespal
ten in Patienten, die primär in Utrecht ope
riert wurden und Patienten die nach einem 
Rezidiv einer Behandlung alio loco operiert 
wurden.
Der Prozentsatz rezidivfreier Patienten von 
primär konservativ in Utrecht operierten 
beträgt 48%, zusammengesetzt aus einen 
rezidivfreien Prozentsatz von 80% der uni- 
lokulären Ameloblastomen un 27% der 
multilokelären Ameloblastomen.
Dieser letztere Prozentsatz is in Überein
stimmung mit den in der Literatur angege
ben Resultaten konservativer Behandlung 
sowie mit dem Rezidivfreien Prozentsatz 
von 27% für die Resultaten primär konser
vativer Behandlung in Utrecht von Rezidi
ven anderer Kliniken.
Der rezidivfreien Prozentsatz der primär 
radikalen Behandlung in Utrecht beträgt 
75% und jener der radikalen Behandlung 
von Rezidivtumoren aus anderen Kliniken 
92%.
Aus unserem Material stellt sich heraus, 
dass das unilokuläre Ameloblastom von 
einer niedrigeren Rezidivquote nach kon
servativer Therapie gekennzeichnet ist als 
das mulitlokuläre Ameloblastom. 
Hinsichtlich des multilokulären Amelo- 
blastoms kann der Schluss gezogen wer
den, dass die Resultate radikal chirurgi
scher Therapie viel günstiger sind und dass

der Grossteil konservativ behandelter Pa
tienten am Ende trotzdem einer radikalen 
Therapie unterzogen werden muss.
Im 11. Kapitel werden die Resultate der his
tologische Untersuchung erörtert. Es wird 
auf die Mitose-aktivität aufmerksam ge
macht, die übrigens als solches in einem 
Ameloblastom keine Indikation eines a- 
gressiveren Benehmens darstellt.
Eine ‘clear’ - Zell variante des Amelobla- 
stoms wird diskutiert somit das Auffinden 
von Tumorpartien, dieausspindelförmigen 
Epithelzellen aufgebaut sind. Auf Grund 
dieser spindelförmigen Epithelproliferatio
nen, sowohl in uni-wie auch multilolukären 
Ameloblastomen kann die Hypothese Gard
ners, dass diese Strukturen die Diagnose 
Ameloblastom untermauern, bejaht werden. 
An Hand der 28 Operationspreparaten wur
den die Wachstumsart und die Reaktion des 
umgebenden Gewebes auf die Geschwulst 
untersucht.
In der Spongiosa wurde häufig infiltratives 
Wachstum festgestellt; in der Kortikalis war 
diese Neigung nur geringfügig vorhanden. 
Das Periost hingegen bildete im allgemei
nen eine gute Barriere für die Geschwulst. 
In Richtung der den Alveolarfortsatz be
deckender Mukosa wurde jedoch keine 
gute Abkapselung des Tumors festgestellt. 
Die Möglichkeit, dass das infiltrative 
Wachstum eines Ameioblastoms in der 
Spongiosa durch sekundäre Umwachsung 
von Tumorausläufern bei der Remodellie- 
rung des umgebenden Knochens verur
sacht ist, wird erörtert.
Im 12. Kapitel werden die Argumente der 
Befürworter einer konservativen Therapie 
kritisch besprochen und zum Schluss wird 
ein Behandlungsvorschlag für das multi- 
lokuläre und das unilokuläre Ameloblas
tom gegeben.
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Stellingen behorende bij het proefschrift

HET AMELOBLASTOOM

Een klinisch en histopathologisch onderzoek

H. Müller

Utrecht, 5 juli 1983



Een ameloblastoom bestaat niet.

II

De zeer late recidieven van ameloblastomen die in de literatuur worden beschreven, 
zijn terug te voeren op een inadequate na-controle.

Het aantreffen van een perifeer ameloblastoom (perifeer ameloblastoid hamartoom) 
buccaal van de dentitie, is eerder een pleit vóór dan een argument tegen het ontstaan 
van dit hamartoom uit de epitheelresten van Serres.

IV

Naarmate er meer tijd verstrijkt tussen het biopteren uit een ameloblastoom en 
de conservatieve behandeling ervan, zou de kans op recidief kunnen toenemen.

V

Indien de processus coronoides door uitbreiding van het ameloblastoom is gedestru- 
eerd, dient men de musculus temporalis boven het niveau van de arcus zygomaticus 
te klieven.

VI

"Because it grows slowly, one must observe it over a long period in order to appre
ciate its destructiveness. The tumor’s infrequent occurrence limits the scope of any 
one person’s experience with it. Its slow growth and its rare occurrence are respon
sible for the persistent illusions that curretage has a legitimate place in the treat
ment of ameloblastomas".

Shatkin and Hoffmeister (1965)



VII

Een verticale openbeet kan een vroegsymptoom zijn van Dystrofia Myotonica.

VIII

Primaire sluiting van defecten in het palatum met gebruikmaking van het vetkwabje 
van Bichat verdient in een aantal gevallen de voorkeur boven het vervaardigen van 
een resectieprothese.

IX

Gefaseerde chemotherapie met het doel de cellen in de GsM-fase te arreteren, ge
combineerd met radiotherapie, opent perspectieven voor de behandeling van ver 
voortgeschreden hoofd-halstumoren.

X

De in 1978 door de U.I.C.C. ingevoerde T4 classificatie voor plaveiselcelcarcinomen 
van de mondholte voldoet niet aan de doelstelling van een klinische classificatie en 
zou om die reden dan ook niet moeten worden gehanteerd.

XI

Het verdient aanbeveling dat er vaste regels komen voor het gebruik van hóófd
letters en kleine letters in de titulatuur.

XII

De indicatie voor een mondbodemvestibulumplastiek wordt veel te weinig gesteld.

XIII

Het verdient aanbeveling om bij een individuele arbeidstijdverkorting tot 6 uur per 
dag een 12 urige werkdag in te stellen.
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