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Chapter 9

Samenvatting en conclusies 

The festival of lights “Diwali”
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In de studies die in dit proefschrift worden besproken, werden de interacties tussen 
wortelkanaalcementen en dentine alsmede de invloed van irrigatie-oplossingen op deze 
interacties bestudeerd. De conclusies bieden meer inzicht in de chemische wisselwerkingen 
die optreden bij het hechten van wortelkanaalcementen aan dentine, met het oog op de 
mogelijke ontwikkeling van nieuwere materialen met een voorspelbare adhesie aan dentine 
en daarmee een beter afsluiting, waardoor uiteindelijk betere behandelresultaten worden 
verkregen. 

In hoofdstuk 2 werd de adhesie van een wortelkanaalcement op basis van epoxyhars 
aan worteldentine in verband gebracht met het afsluitendvermogen van dit 
wortelkanaalcement. De hechting (adhesie) werd getest met de push-out hechtsterkte-
methode. Tot nog toe is dit de eerste publicatie waarin een onderzoek naar een dergelijke 
correlatie wordt beschreven. De conclusies van dit onderzoek waren de volgende: 

-   De lekkage verminderde in de loop der tijd; 

- Als wortelkanalen werden geïrrigeerd met natriumhypochloriet gevolgd door 
decalcificerende stoffen (EDTA of appelzuur), dan nam de push-out hechtsterkte toe en 
de lekkage af. Dit verschilde significant van monsters waarin NaOCl werd gebruikt als 
laatste irrigatie-oplossing; 

- Een negatieve correlatie werd waargenomen tussen de lekkage en die voor de push-out 
hechtsterkte, dat wil zeggen dat die behandelingen die resulteerden in de minste lekkage, 
de hoogste hechtsterkte aan dentine lieten zien; 

- Het conditioneren van de wortelkanaalwand met appelzuur, een zwak zuur, resulteerde in 
een betere afsluiting en een hogere hechtsterkte van een cement op basis van epoxyhars, 
vergeleken met EDTA. 

- Als cementen op basis van epoxyhars werden gebruikt, dan bleek, voor wat betreft lekkage 
en hechtsterkte, een laatste spoeling met decalciferende stoffen betere resultaten te geven 
dan wanneer met NaOCl werd gespoeld. 

In hoofdstuk 3 werd een nieuw spoelprotocol onderzocht dat in 2009 door Lottani et al. 
is geïntroduceerd. Dit concept, dat “continuous chelation” wordt genoemd, komt neer op 
het gebruik van NaOCl gecombineerd met een zwak zuur, namelijk etidroninezuur (1:1 
mengsel van 5% NaOCl en 18% HEBP). We analyseerden de hechtsterkte van een cement op 
basis van epoxyhars aan worteldentine na irrigatie met één van de twee protocollen: 
“continuous chelation” (NaOCl + etidroninezuur) of “soft chelation” (NaOCl gevolgd door 
EDTA). Dit onderzoek leverde de volgende resultaten op: 
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- Het spoelprotocol had een significante invloed op de push-out hechtsterktewaarden: de 
hechting van op epoxyhars gebaseerde wortelkanaalcementen aan worteldentine werd 
rechtstreeks beïnvloed door de chemische behandeling; 

- De groepen waarbij tijdens instrumentatie het continuous chelation-irrigatieprotocol 
werd gebruikt, lieten significant hogere waarden voor push-out hechtsterkte zien 
vergeleken met die groepen waarbij het “traditionele” soft chelation-irrigatieprotocol 
werd toegepast. Het gebruik van een 1:1 mengsel van 5% NaOCl en 18% HEBP tijdens 
instrumentatie gevolgd door 17% EDTA als laatste spoeling, liet een significant hogere 
hechtsterkte zien, ongeacht het gedeelte van het wortelkanaal.  

In hoofdstuk 4 werd het effect van de wortelkanaal-irrigatieprotocollen op de adhesie 
van een nieuwe groep wortelkanaalcementen onderzocht. De geteste cementenwaren 
bioactieve calciumsilicaatcementen (“Endosequence BC”, “MTA Plus” en “Tech Biosealer 
Endo”). De push-out hechtsterkte-test werd gebruikt om de hechting tussen deze 
wortelkanaalcementen en worteldentine te bepalen. Dit onderzoek is in zoverre uniek dat 
het, voor zover de auteurs weten, de eerste keer was dat de invloed van de factor tijd op het 
testresultaat werd bestudeerd. Vijf irrigatie-protocollen werden vergeleken (NaOCl - EDTA, 
EDTA - NaOCl, NaOCl + etidroninezuur, NaOCl - QMix, NaOCl - chloorhexidine). De 
tanden/monsters werden opgeslagen in een fosfaat-gebufferde zoutoplossing, waardoor een 
klinisch relevant milieu werd gecreëerd zodat bio-activiteit van de materialen kan 
plaatsvinden. Vervolgens werd na twee verschillende perioden (zeven dagen en drie 
maanden) de hechtsterkte geëvalueerd. De conclusies van dit onderzoek waren de 
volgende: 

- De hechtsterkte van de op calciumsilicaat gebaseerde cementen aan dentine werd 
differentieel beïnvloed door de tijd en het irrigatieprotocol;- De hechtsterkte van MTA 
Plus en “Endosequence BC” was in de groepen die waren geïrrigeerd met NaOCl + 
etidroninezuur en NaOCl - QMix significant groter na drie maanden dan na zeven dagen. 
De hechtsterkte van “Tech Biosealer Endo” verbeterde in de loop van de tijd niet; 

- Met NaOCl + etidroninezuur (continuous chelation) verbeterde de hechtsterkte van 
“Endosequence BC” en “MTA Plus” in beide perioden; 

- De hechtsterkte van “MTA Plus”, in monsters die waren geïrrigeerd volgens het 
continuous chelation-protocol, was significant hoger dan die van “Endosequence BC” en 
“Tech Biosealer Endo” in beide perioden; 

- De bevindingen in dit onderzoek suggereren dat door het gebruik van een laatste spoeling 
met zuren zoals EDTA de hechtsterkte van op calciumsilicaat gebaseerde materialen 
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afneemt, terwijl door het gebruik van zwakzuren zoals etidroninezuur de hechtsterkte 
toeneemt; 

- De hechtsterkte van het op MTA gebaseerde cement (“MTA Plus”) nam bij gebruik van 
chloorhexidine als laatste spoelmiddel significant af, terwijl het gebruik van “Qmix” (een 
mengsel van chloorhexidine en EDTA) resulteerde in significant hogere waarden voor 
deze hechtsterkte; 

- De hechtsterkte van “Tech Biosealer Endo”, die gebaseerd is op een samenstelling van 
tricalciumsilicaat met fylosilicaat, verbeterde noch met de tijd noch met het irrigatie-
protocol. 

In Hoofdstuk 5 werden de chemische interacties tussen worteldentine en drie soorten 
wortelkanaalcementen (cementen gebaseerd op epoxyhars, op siliconen en op 
calciumhydroxide) beschreven, evenals de invloed die de irrigatie-protocollen op deze 
interacties hadden. De analyse van de chemische interacties vond plaats aan de hand van 
Fourier Transform Infrarood spectroscopie (FTIR), en het effect van een dergelijke 
interactie werd vastgesteld door middel van meting van de push-out hechtsterkte. Dit 
onderzoek leidde tot de volgende conclusies:  

- De hechtsterkte van een cement op basis van een epoxyhars (“AH Plus”) was significant 
hoger dan die van een siliconen bevattend wortelkanaalcement (“Roekoseal”) en die van 
een calciumhydroxide bevattend cement (“Sealapex”) in alle derde gedeelten van de 
wortel (coronaal, midden en apicaal); 

- “AH Plus” liet een significant hogere hechtsterkte zien als de wortelkanalen waren 
geïrrigeerd met NaOCl - EDTA en NaOCl - Qmix vergeleken met andere irrigatie-
protocollen (EDTA - NaOCl, NaOCl - water); 

- De hechtsterkte van de siliconen bevattend cement (“Roekoseal”) was in geen enkel 
monster meetbaar; 

- FTIR-analyse bevestigde dat er een chemische interactie plaatsvond tussen “AH Plus” en 
dentinecollageen. Wanneer NaOCl als laatste spoeling werd gebruikt, trad een dergelijke 
chemische interactie niet op. Dit bevestigde de resultaten van de hechtsterkte-analyse 
waarbij groepen waarin NaOCl het laatste spoelmiddel was, de minste hechtsterkte lieten 
zien. Dit is tot nu toe de eerste publicatie in de endodontische literatuur waarin de 
chemische hechting tussen “AH Plus” en dentinecollageen wordt bevestigd. 

In hoofdstuk 6 werd een in de handel verkrijgbare, op MTA gebaseerd  cement (“MTA 
Plus”) beschreven na blootstelling aan spoeloplossingen voor wortelkanalen. Dit onderzoek 
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naar de eigenschappen van materialen bood interessante inzichten in wat er gebeurt 
wanneer op calciumsilicaat-gebaseerde materialen worden blootgesteld aan 
spoelmiddelen, en het helpt ons begrijpen hoe deze eigenschappen het bio-
mineralisatieproces beïnvloeden.  “MTA Plus” werd blootgesteld aan oplossingen van 
NaOCl, EDTA, een mengsel van NaOCl en etidroninezuur of “Qmix”. De monsters werden 
vervolgens geëvalueerd door middel vaneen rasterelektronenmicroscoop (SEM), 
röntgendiffractie (XRD) en FTIR-spectroscopie. Bovendien werd lekkage van calciumionen 
gemeten door middel van inductief-gekoppeld plasma optische-emissiespectroscopie (ICP-
OES). Het onderzoek liet het volgende zien: 

- Er trad een reactie en hydratie van het “MTA Plus” poeder op, ongeacht het spoelmiddel; 

- Monsters die in NaOCl + EA waren gedompeld, lieten een zeer sterke piek voor 
calciumhydroxide in de XRD-analyse zien; 

- Onderdompeling van cementmonsters in het mengsel van NaOCl en etidroninezuur 
resulteerde in de vorming van een hoog-kristallijn oppervlak; 

- “MTA Plus” dat aan EDTA werd blootgesteld, toonde een gebarsten oppervlak zonder 
kristallen. Er was slechts een zeer minimale kristalvorming van calciumfosfaat; 

- Met NaOCl-, EDTA- en Qmix- spoelmiddelen werden minder calciumfosfaat-kristallen 
waargenomen. 

In hoofdstuk 7 werd de mate onderzocht waarin twee minerale, op trioxide-aggregaat 
gebaseerde wortelkanaalcementen kunnen worden verwijderd, met een op  epoxy-hars-
gebaseerd cement als controle. Twee op MTA gebaseerde cementen werden geëvalueerd – 
“MTA Plus” en “MTA Fillapex”. Een CBCT-scan werd gemaakt te beoordelen hoeveel 
wortelkanaalvulmateriaal resteerde. Dit onderzoek geeft een indirecte aanwijzing voor de 
bio-activiteit (bio-mineralisatie) van de op MTA gebaseerde cementen en in verband 
daarmee voor de chemische binding. De conclusies van dit onderzoek waren de volgende:  

- Geen van de wortelkanaalcementen konden volledig worden verwijderd; 

- “MTA Fillapex” bleek het gemakkelijkst te verwijderen, zowel wat de hoeveelheid 
verwijderd materiaal betreft  als de tijd nodig om het materiaal te verwijderen. De 
mogelijke oorzaak hiervan is dat “MTA Fillapex” slechts ongeveer 13,2% MTA bevat in een 
basis van salicylaathars; 

- De tijd die nodig was om de werklengte te bereiken was significant langer voor de groepen 
wortelkanalen die gevuld waren een met cement op basis van epoxyhars 
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De studies in dit proefschrift dienden in essentie om vast te stellen hoe wortelvulmaterialen 
worden beïnvloed door wortelkanaalirrigantia en door de volgorde van de 
irrigatieprotocollen. De verschillende studies lieten zien dat spoelvloeistoffen op een 
kenmerkende manier van invloed zijn op de hechting van cementen die gebaseerd zijn op 
epoxyhars , calciumhydroxide, siliconen en calciumsilicaat. In het geval van de een op 
epoxyhars-gebaseerd cement (“AH Plus”) was het irrigatieprotocol van invloed op de 
hechtsterkte (adhesie) aan dentine, waardoor ook de afsluiting werd verbeterd.  
 Alhoewel het waarschijnlijk niet mogelijk is om deze resultaten rechtstreeks te 
extrapoleren naar de kliniek, helpen ze ons wel om de mechanismen te begrijpen die een 
rol spelen bij de hechting van wortelkanaalcementen aan dentine. Het eerste onderzoek tot 
nu toe waarin werd bevestigd dat op epoxyhars-gebaseerde cementen chemisch binden met 
dentinecollageen, maakte onderdeel uit van het samenhangende geheel van studies die in 
dit proefschrift werden beschreven. 
 Vanuit het oogpunt van materialenkennis draagt dit proefschrift bij aan een beter 
begrip van wortelkanaal cementen, waardoor we mogelijk in de toekomst cementen 
kunnen ontwikkelen die aan dentine hechten zonder dat het irrigatie-protocol daarop van 
invloed is. Bovendien zijn belangrijke data verkregen over bioceramic / calcium-silicaat 
gebaseerde cementen die de behandelresultaten kunnen verbeteren. 
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