
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Evaluation of Marginal and internal adaptation of adhesive class II restorations,
in vitro fatigue tests

Dietschi, D.L.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dietschi, D. L. (2003). Evaluation of Marginal and internal adaptation of adhesive class II
restorations, in vitro fatigue tests. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/evaluation-of-marginal-and-internal-adaptation-of-adhesive-class-ii-restorations-in-vitro-fatigue-tests(4719a199-e5c1-4b1d-9b6c-48be6e9a8b6e).html


Algemene Samenvatting 

Duurzaam succes van tandheelkundige restauraties en behoud van gezond tandweefsel is in 

hoge mate afhankelijk van het interactievlak tussen tand en restauratie. Om lekkage en bacteriële invasie 

te voorkomen, behoort het adhesief verbinden van de diverse materialen aan weerszijden van dit 

interactievlak tot een van de belangrijkste taken in moderne restauratieve tandheelkunde. Faalt men in dit 

streven, dan vertonen deze nieuwe restauraties dezelfde slechte klinische resultaten als vroegere 

generaties adhesieve restauratiematerialen. Moderne kunsthars-composieten worden gekenmerkt door 

hogere vulgraad en betere koppeling tussen vullerdeeltjes en matrix, waardoor de polymerisatiekrimp 

wordt gereduceerd en diverse fysische eigenschappen worden opgevoerd. Bovendien zijn de 

vullerdeeltjes verkleind om de oppervlaktestructuur en slijtvastheid te verbeteren. Ondanks deze 

verbetering van structuur en eigenschappen, kleeft aan composieten het grote nadeel dat ze gedurende 

de verstijving krimpen. Deze eigenschap beperkt of compliceert het gebruik van composieten in de 

directe restauratietechniek en maakt het toepassen van indirecte restauratieve technieken voor de 

uitgebreide caviteiten noodzakelijk. 

Omdat het moeilijk en tijdrovend is om klinische studies te organiseren en waardevolle informatie 

pas beschikbaar komt nadat het materiaal vaak niet meer op de markt is, werd besloten om sneller 

resulterend, in vitro onderzoek aan adhesieve restauraties te verrichten waarbij de klinische situatie werd 

gesimuleerd door repetente kauwbelasting en temperatuurwisselingen. Met behulp van Scanning 

Elektronen Microscopie op replica's kon de kwaliteit van de randaansluiting van de restauraties voor en 

na ieder belastingexperiment nauwkeurig worden vastgesteld. Zo konden ook de gingivale en proximale 

plekken die in de mond van de patiënt nauwelijks of niet zijn te bekijken, met de indirecte replicatechniek 

goed worden bestudeerd. Na afloop van de experimenten werden secties op de restauraties uitgevoerd 

waarmee waardevolle informatie over de structuur van de adhesieve laag tussen restauratie en 

tandstructuur kon worden ingewonnen. Het doel van dit in vitro onderzoek was om diverse moderne 

adhesiefsystemen, restauratiematerialen en restauratietechnieken te onderzoeken en onderling te 

vergelijken op kwaliteit van het aanhechtingsvlak na wisselbelasting onder gesimuleerde condities. 

Uit het grote aantal restauratieve opties en parameters die van invloed zouden kunnen zijn op de 

aansluiting van adhesieve Klasse II restauraties, werden enige kritische variabelen gekozen en 

vervolgens geëvalueerd met de hiervoor beschreven testmethodiek: 

• de adhesieve laagdikte 

• de verstreken tijdsspanne tussen het aanbrengen van de adhesieve laag en het plaatsen van de 

restauratie. 

• het toepassen van een compomeer basis of liner als "spanningsbreker" onder een directe 

restauratie. 

• het opnemen van een voorgepolymeriseerd brok composiet ("insert") in een directe 

composietrestauratie 

• het gebruik van het "dual bonding" concept voor inlay cementatie. 
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• het toepassen van een kunsthars basis met lagere elasticiteitsmodulus onder een composiet 

inlay 

• het toepassen van een lagere elasticiteitsmodulus van het inlay restauratiemateriaal (diverse 

composieten versus ceramiek) 

Uit het onderzoek bleek dat de marginale afdichting significant beter uitvalt als het plaatsen van 

de restauratie met een substantiële tijdsduur (24 uur) na het aanbrengen van de bonding wordt 

uitgesteld. Ook heeft de afdichting veel baat bij het hanteren van dikke lagen bonding die dankzij hun 

relatief, grote elastische rekbaarheid als spanningsverlager kunnen functioneren. 

In vergelijk met de conventionele techniek van het horizontaal laagsgewijs aanbrengen van het 

restauratiemateriaal bleek voor grote restauraties (in het bijzonder voor proximale caviteiten) het 

incorporeren van voorgepolymeriseerde brokken composiet een probaat middel om marginale en interne 

defecten te reduceren. 

Het toepassen van het z.g. "dual bonding" concept in de inlaytechniek (aanbrengen en uitharden 

van de bonding voordat de afdruk wordt genomen) levert betere resultaten op dan wanneer op de 

gebruikelijke wijze de adhesief pas aan wordt gebracht op het moment van het plaatsen van de inlay. 

Een kunsthars basis onder composiet inlays, met een elasticiteitsmodulus die lager is dan die van 

het dentine of het restauratiemateriaal, bleek een efficiënt middel te zijn om adaptatie defecten te 

reduceren. Indien echter de elasticiteitsmodulus van de basis te laag is (lager dan 7 GPa) wordt de 

deformatie bij wisselende kauwbelasting te hoog met als gevolg dat de adaptatie weer verloren gaat. 

Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat er verschil in adaptatie wordt bereikt voor de 

verschil lende combinaties van adhesieven en cementen voor het vastzetten van composiet of keramische 

inlays. Het wyd verspreide geloof dat de rigide keramische materialen minder goede adaptatie zouden 

opleveren dan de soepeler composieten kon niet worden bevestigd. 

Ongeacht de combinatie van adhesieven, cement of restauratiemateriaal, kwamen geen 

mislukkingen voor bij adhesie aan glazuur. De initieel volmaakte hechting aan glazuur blijkt wel significant 

gevoelig voor lange duur van de wisselbelasting. De enige parameter die wel nadelige invloed had op 

blijvende hechting aan glazuur, was het nalaten van bevellen van het glazuur; in het bijzonder met 

toenemende wisselbelasting, werd in 37% van de onderzochte monsters micro-randfracturen 

waargenomen. Duurzame adhesie aan dentine bleek echter significant afhankelijk van alle eerder 

genoemde parameters. Hier ligt klaarblijkelijk de Achillespees van de adhesieve restauratie. Falende 

adhesie kwam in het bijzonder voor in het contactvlak tussen de hybride laag en de bonding, 

respectievelijk restauratie- of cementeermateriaal. 
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