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Samenvatting en conclusies
In dit proefschrift worden nieuwe in vitro modellen en onderzoeksmethoden gepresenteerd die 
de effectiviteit van verschillende wortelkanaalirrigatiemethoden en -spoelmiddelen evalueren, 
visualiseren en vergelijken. Met behulp van deze modellen zijn verschillende studies gedaan die 
geleid hebben tot een beter begrip van de onderliggende mechanismen en het optimaliseren van 
het reinigend effect van de wortelkanaalirrigatie. Dit kanbijdragen tot een verhoging van de ef-
fectiviteit van de wortelkanaalbehandeling en om het resultaat van een wortelkanaalbehandeling 
beter te voorspellen..
In het tweede hoofdstuk presenteren we een model, in een rundertand, waarmee we tijdens het 
irrigeren van het wortelkanaal de reactiesnelheid kunnen bepalen van een spoelmiddel met het 
dentine. In dit specifieke geval hebben we de reactie van natrium hypochloriet (NaOCl) met de 
wortelkanaalwand (dentine) kunnen beschrijven. Standaardisatie van het model maakte het mo-
gelijk om door middel van een eenvoudige vergelijking een vertaalslag te maken naar de klinische 
situatie. Het volgende werdgeconcludeerd:
	 •		Concentratie,	activatie,	activatiemethode,	verversing	en	de	contacttijd	bepalen	de	che-

mische effectiviteit van NaOCl tijdens de reactie met dentine, en niet de pH.
	 •		Het	chemische	effect	van	NaOCl	wordt	hoofdzakelijk	bepaald	door	de	concentratie.	

Dit effect kan niet gecompenseerd worden door ultrasone activatie, veelvuldige 
verversing of een toename van de contacttijd. 

	 •		Het	‘intermittent	flush	protocol’,	waarin	afwisselende	irrigatie	activatie-/verversings-
momenten een rol spelen, doet de reactiesnelheid van NaOCl met 28% toenemen ten 
opzichte van hetzelfde protocol zonder verversing. De totale hoeveelheid chloor die 
verbruikt wordt tijdens iedere activatie/verversingscyclus neemt significant af tot aan 
de derde cyclus. Daarna neemt die hoeveelheid niet meer significant af.

	 •		Activatie	is	een	belangrijke	modulator	van	de	reactiesnelheid	van	NaOCl.	Dit	effect	is	
niet gelimiteerd tot de activatieperiode, maar werd ook nog gemeten drie minuten na 
de activatie. Dit effect was significant beter bij laseractivatie.

	 •		De	 temperatuurtoename	 van	het	 spoelmiddel	 tijdens	 ultrasone	 activatie	 (3.9ºC	 en	
9.9ºC na respectievelijk 20 en 60 s) was niet voldoende om de reactiesnelheid signif-
icant te beïnvloeden. Daarom kunnen we concluderen dat de toename van het che-
mische effect van NaOCl tijdens ultrasone activatie te verklaren is door een toename 
van het mechanische effect zoals microstromingen (een verbeterde menging van het 
NaOCl dat een betere verversing van actieve moleculen oplevert daar waar het NaOCl 
in contact is met dentine) en cavitatie en niet door een toename van de temperatuur. 

	 •		Verandering	van	de	pH/verschijningsvorm	(HOCl/OCl-) had geen invloed op de re-
actiesnelheid van een 2% NaOCl oplossing met dentine. Daarom kunnen we con-
cluderen dat de in de literatuur vermelde verschillen in het oplossend vermogen of 
antibacterieel effect van beiden beter verklaard kunnen worden door chemische ver-
schillen van HOCl (pH5) of OCl- (pH12) dan door de totale hoeveelheid moleculen 
die reageren. 

In het derde hoofdstuk presenteren we nieuwe inzichten op het gebied van de pH en het 
verloop van de temperatuur van spoelmiddelen tijdens de wortelkanaalbehandeling. Klinisch 
representatieve modellen worden geïntroduceerd en gekarakteriseerd. Het belang van een 
klinisch realistische verhouding tussen volume van het spoelmiddel en het contactoppervlak, 
die niet altijd beschouwd wordt in bestaande in vitro modellen, wordt besproken. Verder 
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wordt een nieuw numeriek model geïntroduceerd en gevalideerd waarmee de thermodyna-
mische eigenschappen tijdens wortelkanaalirrigatie bestudeerd kan worden. Het volgende 
kan worden geconcludeerd:

pH

	 •		De	contacttijd	met	dentine	en	de	concentratie	van	NaOCl	beïnvloeden	 significant	
de pH van NaOCl. Dit bufferend effect was echter niet voldoende om de verschi-
jningvorm van het vrij aanwezige chloor (HOCl/OCl-) te beïnvloeden. Daarom zal er 
geen biologisch effect (antimicrobieel en weefseloplossend effect) optreden.

	 •		Activatie	van	NaOCl	en	een	voorbehandeling	van	het	dentine	met	EDTA	zuur	had-
den geen effect op de pH van NaOCl. Daarom zal een verandering van de pH van 
NaOCl, zoals geadviseerd in de literatuur, geen effect hebben in de laatste fase van de 
wortelkanaalbehandeling als de grootste hoeveelheid pulpaweefsel al is verwijderd.

	 •		Het	verlagen	van	de	pH	van	NaOCl	met	behulp	van	waterstofperchloraat	wordt	ge-
adviseerd in de literatuur. Vergeleken met de klassieke methode (met behulp van 
zoutzuur), die wordt gebruikt in hoofdstuk 2, maakt dit de stabilisatie van hogere 
concentraties NaOCl gedurende langere tijd mogelijk. NaOCl oplossingen van 3% 
met een pH van 5 waren chemisch stabiel gedurende 1 uur.

Temperatuur

	 •		Wanneer	 het	 wortelkanaal	 wordt	 geïrrigeerd	 met	 een	 spoelvloeistof	 die	 voorver-
warmd is tot 60°C of 45°C werden temperaturen van hoger dan 21°C in het wortelka-
naal gemeten. Dit effect was alleen aanwezig tijdens het irrigeren en onafhankelijk van 
de duur van het irrigeren.

	 •		De	mate	van	afkoeling	van	de	spoelvloeistoffen	in	de	injectiespuiten	aan	de	stoel	werd	
bepaald. Voorverwarmde spoelvloeistof met een temperatuur tot 60°C kan in het 
wortelkanaal een temperatuur bereiken van hoger dan 45°C tijdens irrigatie geduren-
de 2.5 minuten. Gedurende deze tijd kan er daarom een toename van de chemische 
activiteit verwacht worden. 

	 •		Het	numerieke	model,	dat	het	thermodynamische	verloop	van	de	spoelmiddelen	in	
het wortelkanaal en de omgevende structuren berekent, komt goed overeen met de 
gemeten resultaten. 

	 •		Voorverwarmde	spoelmiddelen	verhogen	de	temperatuur	van	het	worteloppervlak.	
De maximale temperatuur die gemeten is was 39.2°C in het middelste derde deel van 
de radix.

    In het vierde hoofdstuk combineren we sonochemische technieken met visualisatie 
van de vloeistofstroming om een nieuw inzicht te krijgen in het optreden van cavitatie 
tijdens verschillende irrigatietechnieken. De belangrijkste conclusies zijn: 

	 •		Tijdens	ultrasoon	geactiveerde	irrigatie	is	het	optreden	van	cavitatie	gecorreleerd	met	
de ultrasone energie. Ook tijdens klinisch realistische power settings van de vijl treedt 
er transient cavitation op. Verder kon cavitatie waargenomen worden zowel in rechte 
als kromme kanalen, bij de ingang van laterale kanalen, isthmussen en tot 2 mm voor 
de vijl uit.
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	 •		De	hoeveelheid	cavitatie	die	optreedt,	is	afhankelijk	van	het	instrumentontwerp	en	
coniciteit en de diameter van de tip. Verder hebben het spoelmiddel en de diameter 
van het wortelkanaal een effect op de cavitatie. 

	 •		Tijdens	 sonisch	 geactiveerde	 irrigatie	 trad	 er	 geen	 cavitatie	 op.	Dit	 kan	 verklaard	
worden doordat de snelheden van de vloeistofstroming rondom de tip van het instru-
ment (1.4 m/s) ver beneden de snelheid van 15 m/s ligt die nodig is om cavitatie op te 
wekken. 

    In het vijfde hoofdstuk zijn twee verschillende in vitro modellen gebruikt. Met be-
hulp van het eerder beschreven ‘groevemodel’ kon het effect van verversing van de 
spoelvloeistof en het type spoelvloeistof op de verwijdering van dentine uit het wortel-
kanaal bestudeerd worden. We hebben ook een nieuw hydrogelmodel geïntroduceerd, 
en gekarakteriseerd, dat het effect van de vloeistofstroming op de biofilm nabootst 
tijdens de irrigatieprocedures. De mechanische en chemische effecten van de irrigati-
etechnieken op de visco-elastische eigenschappen van de biofilm in laterale kanalen en 
isthmussen kunnen hiermee geëvalueerd worden. De belangrijkste conclusies waren:

Groevemodel

	 •		Ultrasone	irrigatie	in	combinatie	met	de	‘intermittent	flush	method’	resulteert	in	een	
cumulatief effect over 3 verversings-/activatiecycli. 

	 •		Natriumhypochloriet	als	spoelmiddel	is	significant	effectiever	dan	koolzuurhoudend	
water dat significant effectiever is dan puur water in het verwijderen van dentinerest-
en uit het wortelkanaal. 

Hydrogelmodel

	 •		Het	hydrogelmodel	toonde	visco-elastisch	gedrag	van	de	hydrogel	met	materiaalei-
genschappen die overeenkomen met die gerapporteerd worden voor biofilms. 

	 •		Hydrogel	wordt	uit	een	lateraal	kanaal	of	isthmus	verwijderd	door	convectie	en	was	
gekarakteriseerd door een initiële snelle en chaotische verwijdering, gevolgd door een 
langzame, constante viskeuze verwijdering (isthmus) of het verwijderen van stukken 
hydrogel (lateraal kanaal). 

	 •		Meer	hydrogel	werd	verwijderd	uit	een	lateraal	kanaal	tijdens	ultrasone	activatie	wan-
neer water werd gebruikt als spoelmiddel in plaats van NaOCl, vanwege de vorming 
van bellen tijdens het gebruik van NaOCl die de verwijdering van hydrogel bemoeili-
jkten. 

	 •		Het	chemisch	oplossen	van	de	hydrogel	door	NaOCl	was	significant	minder	effectief	
dan tijdens ultrasone activatie van NaOCl. De hydrogel kon niet verwijderd worden 
wanneer alleen water of wanneer er geen activatie werd gebruikt. 

    De modellen en methoden beschreven in dit proefschrift kunnen gebruikt worden in 
toekomstig onderzoek. Dit proefschrift kan daarmee hopelijk bijdragen aan de weten-
schappelijke en klinische bewustwording van de mechanische en chemische aspecten 
van het wortelkanaal irrigatieproces alsmede aan een uiteindelijk beter resultaat van 
de wortelkanaalbehandeling. 
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