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Nieuw onderzoek toont aan dat necrotisch kaakbot 
ontstekingsmediatoren produceert die betrokken zijn 
bij het ontstaan van hartziekten, kanker, reumatoïde 
artritis en andere belangrijke ontstekingsziekten. 
Het onderzoek is in maart 2011 samengevat op een 
bijeenkomst van de IAOMT tijdens een voordracht 
van Dr. Johann Lechner. Dit verhaal heeft Lechner ook 
vorig jaar april op de EAV-3 dag van de NAAV gehou-
den. Het onderzoek dat door Lechner en W. Mayer 
(immunologie) in 2010 is gepubliceerd in de European 
Journal of Integrative Medicine, heeft vier ontste-
kingsmediatoren aangetoond in necrotisch kaakbot. 
Deze cytokines veroorzaken de ontstekingsprocessen 
die verantwoordelijk zijn voor kanker, hartziekten en 
vele andere ziekten. Het onderzoek suggereert dat 
deze vormen van osteonecrose, ook wel cavitaties of 
NICO’s genoemd, dienen als een belangrijke veroorza-
ker van deze ziekten door het afgeven van cytokines. 

Introductie
Chronische verwekingen in de kaak zijn geen nieuw 
verschijnsel in de medische gechiedenis. Al in 1848 
is dit fenomeen van vettige degeneratie in het kaak-
bot in tekstboeken beschreven. In 1915 heeft de 
grondlegger van de huidige tandheelkunde G.V. Black,  
chronische osteïtis van de kaak als een voortgaand 
chronisch proces met vorming van holtes en necrose 
van botcellen beschreven. Black adviseerde chirur-
gische verwijdering van het ‘dode’ kaakbot. In 1930 
werden deze holtes voor het eerst gespecificeerd 
als niet-infectieuze avasculaire cavitaties. De Ameri-
kaanse wetenschapper Dr. Fischer van de Universiteit 
van Cincinnatti schreef in 1940 het boek ‘Death and 
Dentistry’, waarin hij chronische osteïtis van het kaak-
bot beschreef als metastasen van micro-organismen 
vanuit botnecrosen. Prof. G. Bouqout, Amerikaans 
patholoog van de universiteit van Pennsylvania gaf 

Rantes en NICO, a key to health?

Afb. 1: Rantes (CCL5).
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deze cavitatie-vormende osteonecrose de naam NICO 
(Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis). In 
een onderzoek met meer dan tweehonderd gevallen 
van patiënten met trigeminusneuralgie, vond hij in 
alle gevallen necrose in het kaakbot met forse irritatie 
van de n. trigeminus. Tenminste achthonderd medi-
sche documenten rapporteren over NICO. Sinds 1979 
zijn meer dan 27 peer reviewed (door vakgenoten 
getoetst) artikelen verschenen over osteonecrose/NI-
CO’s. De term NICO suggereert echter dat neuralgie de 
enige consequentie is van de osteonecrose. Mogelijke 
systemische effecten ten gevolge van osteolyse van 
het kaakbot zijn niet gedekt door de benaming NICO.

NICO’s
NICO’s zijn holle ruimten in het kaakbot waar het 
beenmerg is veranderd in een dode vettig gedegene-
reerde substantie. Deze cavitaties zijn opslagplaatsen 
voor toxische metalen afkomstig van tandheelkundige 
materialen (amalgaam, kronen etc.) en zijn extreem 
toxisch. De meest voorkomende oorzaak van cavi-
taties zijn waarschijnlijk endodontisch behandelde 
elementen, welke op zich al zeer toxisch en zwaar 
geïnfecteerd kunnen zijn, en ontoereikende extracties 
(zonder nettoyage van de geïnfecteerde toxische alve-
ole). Andere veel voorkomende oorzaken zijn toxische 
metalen, trauma’s door ongevallen en parodontale 
problemen. Cavitaties kunnen intermitterende of 
chronische aangezichtspijn veroorzaken, maar kunnen 
ook symptoomloos verlopen. Cavitaties worden er-
voor verantwoordelijk gehouden het immuunsysteem 
te verzwakken, vermoeidheid te veroorzaken en aan 
de basis te liggen van tal van ziektebeelden. Nu wordt 
het mechanisme erachter langzamerhand duidelijk 
door de werking van de ontstekingsmediatoren.

Rantes  
Een van de meest opzienbarende ontdekkingen is het 
aantonen van de aanwezigheid van hoge concentra-
ties van de ontstekingsmediator Rantes (CCL5) in alle 
onderzochte cavitaties. Rantes behoort tot de groep 
chemotactische cytokines met pro-inflammatoire ef-
fecten. Rantes beïnvloed leukocyten chemotactisch, 
vooral T-cellen, eosinofiele- en basofiele granulocyten. 
De synthese van Rantes in T-cellen wordt geïnduceerd 
door TNF-α en IL-1α. Verhoging van Rantes concentra-
ties zijn beschreven bij een groot aantal serieuze ziek-
tebeelden. Rantes geeft aanleiding tot ontstekingen 
in de wanden van het hart, bloedvaten en gewrichten 
en veroorzaakt aldus cardiovasculaire afwijkingen 
reumatoïde artritis. Rantes wordt eveneens gevon-
den bij maligne tumoren en wordt beschouwd als de 
veroorzaker van de ziekte van Hodgkin, borstkanker, 
baarmoederhalskanker en speelt een sleutelrol bij tu-
mormetastase. Ook het centrale zenuwstelsel valt ten 
prooi aan Rantes, waardoor MS en Parkinson kunnen 
ontstaan. Rantes valt ook mestcellen aan, waardoor 
allergieën, haaruitval en schildklierafwijkingen kun-
nen ontstaan. Rantes is echter niet de enige schade-
lijke cytokine die in cavitaties van het kaakbot wordt 
gevonden. De andere, meest belangrijke cytokines zijn 
IL1-ra, PDGF-BB en FGF basic. Deze cytokines worden 
allemaal in verband gebracht met serieuze gezond-
heidsproblemen. FGP-2 bijvoorbeeld bevorderd even-
eens tumoren, reumatoïde artritis en cardiovasculaire 
afwijkingen.

Casus
In een casus beschreven door Dr. Lechner, had een 
patiënt reumatoïde artritis in beide knieën met pijn 
gedurende twaalf maanden. Hij kon moeilijk zijn bed 

Afb. 2: Weergave van NICO in de onderkaak.  
Bron afb.: www.drshankland.com

Afb. 3: Tenminste vier NICO laesies zijn zichtbaar in 
de onderkaak. IAN: n. alveolaris inferior.  
Bron afb.: www.drshankland.com
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uitkomen en de trap afgaan. Na chirurgische verwij-
dering van een NICO in het kaakbot was het voor de 
patiënt mogelijk om te stoppen met Prednison en 
Methotrexaat. Hij verklaarde: “Ik ben voor 95% van de 
pijn af”.
In een tweede casus had een 49-jarige vrouw een lan-
ge ziektegeschiedenis. In 1976 was Hodgkin bij haar 
geconstateerd. In 2005 Multiple Sclerose en in 2006 
borstkanker. Maar volgens Lechner zou de eliminatie 
van haar cavitaties in het kaakbot haar ontvankelijk-
heid voor chronische ziekten verminderen. Rantes was 
in zeer hoge concentraties aanwezig in het aangetaste 
kaakbot in de regio 38. Rantes zou in principe ver-
antwoordelijk kunnen zijn geweest voor alledrie de 
aandoeningen.

Metastase
Wetenschappers van het Whitehead Institute in 
Cambridge, Massachusetts, hebben gevonden dat 
Rantes ervoor zorgt dat kankercellen veranderen 
in metastaserende kankercellen, maar vonden ook: 
”dat deze eigenschap van Rantes omkeerbaar was en 
afhankelijk was van CCL5/Rantes codering.” Lechner 
beschreef het geval van een vrouw met borstkanker 
die in 2009 werd geopereerd. Zij had ook een cavitatie 
aan dezelfde zijde als de borsttumor. Deze werd chi-
rurgisch verwijderd om recidief van de borstkanker te 
voorkomen. Volgens Lechner is Rantes een belangrijke 
veroorzaker van borstkanker.

Endo’s
Lechner ziet voorts op zijn minst een indirecte relatie 
tussen toxische, geïnfecteerde endodontisch behan-
delde elementen en Rantes en de ziektebeelden die 
Rantes veroorzaken. Omdat endodontisch behandelde 
elementen de belangrijkste oorzaak zijn van cavitaties, 
concludeert hij dat zwaar geïnfecteerde toxische avi-

tale wortelkanaalbehandelde elementen indirect grote 
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Uitdaging
De uitdaging die deze ontdekkingen teweegbrengen 
is duidelijk: het bewustzijn van cavitaties als belang-
rijke ziekteveroorzaker vergroten binnen  de tand-
heelkunde en de geneeskunde. De cavitaties worden 
gemakkelijk door tandartsen en artsen over het hoofd 
gezien, omdat ze moeilijk te diagnosticeren zijn. De 
meeste tandartsen en artsen zijn niet bekend met 
het fenomeen NICO’s ondanks het feit dat er hierover 
meer dan zeshonderd publicaties zijn verschenen in 
wetenschappelijke tijdschriften. De diagnose en be-
handeling van cavitaties is ook niet opgenomen in het 
onderwijs. NICO’s zijn vaak niet goed waarneembaar 
op röntgenopnamen. Het stellen van een diagnose 
wordt makkelijker bij het gebruik van een Cavitat, een 
ultrasone scanner die eerder in dit blad beschreven is 
(NVBT nr. 2, 2010). Helaas wordt de Cavitat niet langer 
geproduceerd. Uit betrouwbare bron is vernomen dat 
Dr. Lechner met een eigen apparaat op de markt komt. 

Conclusie
Het onderzoek toont aan dat een NICO gedefinieerd 
kan worden als een focus, die ontstekingseffecten 
heeft elders in het lichaam ten gevolge van de vor-
ming van hoge concentraties pro-inflammatoire cyto-
kines, waarvan de belangrijkste zijn: Rantes en IL1-ra. 
De redactie vraagt zich af in hoeverre parodontale 
problematiek ook tot een dergelijke verhoging van 
pro-inflammatoire cytokines leidt, omdat de daarmee 
gerelateerde ziektebeelden overeenkomen met die 
van NICO’s. Zie afbeelding 4.
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Afb. 4: De mogelijke rol van Rantes in 
parodontitis.  
Bron afb.: periobasics.com


