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SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Bacteriën spelen een cruciale rol in het ontstaan van endodontische 
aandoeningen. Het doel van de wortelkanaalbehandeling is de verwij
dering van deze micro-organismen en het voorkomen van herinfectie van 
het wortelkanaal. 
De lage aantallen bacteriën die achterblijven (in het wortelkanaal en in het 
worteldentine) na reiniging en vormgeving worden verantwoordelijk 
gehouden voor mislukkingen. Om ook deze bacteriën uit het wortelkanaal 
en de dentinetubuli te verwijderen wordt het gebruik van wortelka-
naaldesinfectantia zoals calciumhydroxide, chloorhexidine, IKI en een 
vluchtig desinfectans als CMCP aangeraden. 
In dit proefschrift wordt de aanwezigheid van bacteriën in het wortelkanaal 
en de dentinetubuli besproken en bestudeerd. De klinische handelingen die 
gericht zijn op het verwijderen van deze micro-organismen worden hierin 
geëvalueerd. 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van bacteriën in de tubuli van 
het worteldentine. De relevantie van bacteriën die hier achterblijven na de 
reiniging en de vormgeving van het wortelkanaal wordt hier besproken. 
Bovendien wordt aandacht besteed aan de klinische consequenties. 
Er blijkt erg weinig informatie te zijn over de aanwezigheid en betekenis van 
levensvatbare bacteriën in worteldentine. 
Uit experimenteel onderzoek is duidelijk geworden dat de aanwezigheid van 
substraat belangrijk is voor de invasie van het worteldentine. De afwezigheid 
van een smeerlaag, wortelcement en een parodontaal ligament vereen
voudigen het doordringen van bacteriën. 
De klinische en experimentele onderzoeksgegevens rechtvaardigen het 
gebruik van een desinfectans in die gevallen waarbij het wortelkanaal, na 
de reiniging en de vormgeving, tijdelijk ongevuld wordt gelaten. 
Aanvullende handelingen die enkel gericht zijn op het verwijderen van 
bacteriën uit het worteldentine lijken niet gerechtvaardigd. In veruit de 
meeste gevallen lijkt de aanwezigheid van kleine aantallen bacteriën een 
succesvolle behandeling niet in de weg te staan. 
In hoofdstuk 3 is een in-vitro model ontwikkeld om de invasie van twee 
verschillende bacteriën in worteldentine met èn zonder smeerlaag te 
bepalen. Het model bestaat uit twee kamers die van elkaar gescheiden zijn 
door een schijfje runderdentine (waarvan het wortelcement is verwijderd) 
met een dikte van 1.5- 3.1 mm. De pulpale kant is in contact met de geïn
fecteerde kamer. Deze kamer bevat een testorganisme (Enterococcus 
faecalis of Actinomyces israelii), de andere kamer bevat steriele bouillon. 
Na de proefperiode van zes weken werd de penetratiediepte van het 
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testorganisme gemeten. Hiervoor zijn histologische en kwantitatieve 
kweektechnieken gebruikt. 
E. faecalis drong dieper door in het worteldentine dan A. israelii(p<0.00"\). 
Dit experiment bevestigt bovendien dat het verwijderen van de smeer-
laag een positief effect heeft op de penetratiediepte van de micro-orga
nismen (p<0.01). 
Micro-organismen werden gevonden in 89% van de gekweekte schijfjes. In 
80% van de histologische geëvalueerde schijfjes werden micro-organ
ismen aangetroffen. De infectie over de gehele dikte van een schijfje en 
daarmee infectie van de steriele kamer van het model vond plaats in twee 
van de 72 testschijfjes. 
Het kweken van dentineslijpsel geeft een goed overzicht van het aantal 
bacteriën per dentinemonster. Deze techniek blijkt ook gevoeliger dan 
histologie. 
De aanwezigheid van micro-organismen in dentineslijpsel van elementen 
met parodontitis apicalis is beschreven in hoofdstuk 4. Op twee verschil
lende locaties (Amsterdam en Glasgow) zijn elementen verzameld met 
een necrotische pulpa en een parodontitis apicalis. Hoewel deze elementen 
nog konden worden behandeld, werden zij op verzoek van de patiënt 
geëxtraheerd. 
Het worteldentine van 20 elementen is gekweekt in drie lagen (A, B, C) 
tussen het wortelkanaal (zijde A) en het wortelcement (zijde C). Het dentine 
van acht elementen onderging ook microscopische evaluatie. Het kweken 
van dentine leverde micro-organismen op in 77% van de dentinemon-
sters van set 1 (Amsterdam) en in 87.5% van de dentinemonsters van set 2 
(Glasgow). In de buitenste laag (C) waren 62% (13 van de 21) van de 
dentinemonsters geïnfecteerd. 
De grote aantallen bacteriën (>50.000 CFU/g) werden aangetroffen in 
23% (3 van de 13) van set 1 en 25% van set 2 (2 van de 8). Vlakbij het 
wortelkanaal werden meer strikt anaërobe micro-organismen, meer verschil
lende soorten bacteriën en meer gram-positieve staven gevonden. 
De meest voorkomende soorten waren: 
Prevotella intermedia, Prevotella prevotii, Prevotella buccae, Porphyro-
monas gingivalis, Porphyromonas asaccharolytica, Fusobacterium 
nucleatum, Fusobacterium necrogenes, Peptostreptococcus anaero-
bius, Peptostreptococcus micros, Actinomyces israelii, Actinomyces 
viscosus, Actinomyces naeslundii, Actinomyces odontolyticus, Strepto
coccus sanguis, Propionibacterium acnes, Bifidobacterium adolescentis 
en Lactobacilles acidophilus. 
Met histologische technieken kon in 5 van de 8 elementen bacteriën 
worden waargenomen. In de drie elementen die histologisch negatief 
waren, was het aantal CFU/g worteldentine <10.000. 
Uit dit onderzoek blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen levens-
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

vatbare bacteriën aanwezig zijn en diep in het worteldentine zijn doorge
drongen. Het kweken van dentine blijkt ook hier een gevoelige methode. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de microbiologische aspecten van wortelkanaal-
infecties en de invloed van endodontische behandeling. 
Het wortelkanaal van 43 elementen werd gekweekt vóór de aanvang van de 
endodontische behandeling (kweek 1) en na de reiniging en de vormgeving 
van het wortelkanaal (kweek 2). De helft van de elementen werd voorzien 
van een definitieve kanaalvulling. De andere helft werd voorzien van calci
umhydroxide pasta. Vier weken later is, na verwijdering van de calci
umhydroxide, opnieuw een kweek (kweek 3) van deze kanalen genomen. 
Voordat een definitieve kanaalvulling werd aangebracht, is een laatste 
kweek (kweek 4) genomen. 
In de eerste zitting bleek het aantal CFU/mL significant te dalen door de 
reiniging en vormgeving van het wortelkanaal. Een daling van 1.0x1 O6 

naar 1.8x1 O3 tussen kweek 1 en 2. Echter na verwijdering van de calci
umhydroxide bleek er een significante stijging van het aantal CFU/mL naar 
9.3x103 (kweek 3) ten opzichte van kweek 2. Er bleek geen significant 
verschil aanwezig te zijn tussen de kweken aan het einde van de eerste 
zitting (kweek 2) en de kweken aan het einde van de tweede zitting (kweek 
4). 
Frequente isolaten waren: 
Prevotella intermedia, Capnocytophaga spp., Actinomyces odontolyticus, 
Propionibacterium acnes and Peptostreptococcus micros. 
Ondanks het vullen van de wortelkanalen met calciumhydroxide tussen de 
eerste en tweede zitting bleek het aantal positieve kanaalkweken te zijn 
gestegen. Het aantal bacteriën dat in kweek 3 werd gevonden was echter 
niet meer dan 1 % van de oorspronkelijke flora (kweek 1). Geconcludeerd 
kan worden dat calciumhydroxide in steriel fysiologisch zout de terug-
groei van facultatief anaërobe bacteriën tegengaat, maar niet voorkomt. 
De genezing van 39 periapicale laesies is gedurende 4.5 jaar radiologisch 
gevolgd. In hoofdstuk 6 is het genezingsproces beschreven. Er is een 
onderscheid gemaakt tussen de kanaalbehandelingen die uitgevoerd zijn in 
één zitting of in twee zittingen (met insluiting van calciumhydroxide). 
Eenentwintig kanalen werden na één zitting afgesloten met een definitieve 
kanaalvulling en 18 werden na de tweede zitting voorzien van een defini
tieve kanaalvulling. 
In zowel de één- als de tweezittinggroep werd een significante reductie van 
de periapicale laesie waargenomen. In 81 % van de éénzitting groep en 71 % 
van de tweezittinggroep waren de laesies volledig genezen. De kans op 
succes nam gedurende de controleperiode voor beide groepen toe. 
Er is ook een onderscheid gemaakt tussen wortelkanalen die definitief 
gevuld werden terwijl er bacteriën in het wortelkanaal aangetoond waren 
en kanalen waarbij dat niet het geval was. 
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Er werden acht kanaalvullingen aangebracht in kanalen met een positieve 
kanaalkweek. Hiervan genazen er 7 (87.5%). In zes van de acht positieve 
kanalen was het aantal CFU/ml < 102. 
De beperkingen van de beschreven studie in ogenschouw nemend werden 
er geen significante verschillen in genezing waargenomen tussen elementen 
die in één of twee zittingen werden behandeld. De aanwezigheid van 
kleine aantallen bacteriën (CFU/ml < 102) leek geen invloed op de genezing 
te hebben. 
Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk dat sommige micro-organismen 
lastiger zijn te verwijderen dan andere. Zowel vóór als nâ de reiniging en de 
vormgeving van het wortelkanaal worden, voornamelijk, strikt anaërobe 
micro-organismen aangetroffen. 
Mogelijke specifieke combinaties van soorten bacteriën in het wortelkanaal 
zijn geëvalueerd (hoofdstuk 7). 81 combinaties die gevonden zijn in 58 
wortelkanalen zijn onderzocht. Zes verschillende species bleken vaker 
samen voor te komen dan andere. Vier verschillende combinaties zijn 
hierin te onderscheiden: Prevotella intermedia met zowel Prevotella oralis 
als Peptostreptococcus micros, P. micros met Actinomyces odontolyticus 
en Bifidobacterium spp. met Veillonella spp. De eerste drie combinaties 
worden in alle stadia van behandeling in het wortelkanaal gevonden 
(hoofdstuk 5) en bovendien in geïnfecteerd worteldentine (hoofdstuk 4). 

Indien het wortelkanaal necrotisch is, worden deze soorten voornamelijk in 
het apicale deel van het wortelkanaal gevonden. Door de ingewikkelde 
anatomie van het wortelkanaal in het apicale derde deel is de verwijdering 
van deze bacteriën zeer lastig. De werking van calciumhydroxide om deze 
bacteriën in dit deel van het wortelkanaal onschadelijk te maken lijkt 
onvoorspelbaar. Andere desinfectantia met een vluchtiger karakter kunnen 
mogelijk meer effect hebben, maar de toxische bijwerkingen van deze 
desinfectantia zijn van invloed op de periapicale weefsels en daarom af te 
raden. 
Het verwijderen van micro-organismen uit het wortelkanaalstelsel is voor
namelijk afhankelijk van de gebruikte instrumentatie- en irrigatiemethode 
en de hoeveelheid geïnfecteerd dentine die verwijderd wordt. 
Het gebruik van grote hoeveelheden natriumhypochloriet is zonder twijfel 
nog steeds de meest voorspelbare methode om grote aantallen bacteriën 
onschadelijk te maken. 
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

CONCLUSIES 

• Hoge aantallen levensvatbare micro-organismen zijn aanwezig in de 
tubuli van het worteldentine. 
• De reiniging en de vormgeving van het wortelkanaal ondersteund door irri
gatie met natriumhypochloriet reduceert het aantal kweekbare micro
organismen significant. 
• Insluiten van calciumhydroxide in het wortelkanaal na de reiniging en de 
vormgeving beperkt teruggroei van micro-organismen. Een verdere reductie 
wordt met calciumhydroxide niet bereikt. 
• Kleine aantallen bacteriën (<102 CFU/mL) die achterblijven in het wortelka
naal na reiniging en vormgeving lijken geen invloed te hebben op de 
uitkomst van de behandeling. 
• In het wortelkanaal kunnen sommige bacteriën in groepen voorkomen. 
Mogelijk is hier sprake van pathogeen synergisme. 

AANBEVELINGEN 

In dit proefschrift is het kweken van microbiologisch materiaal de belang
rijkste techniek om de infectie van het wortelkanaal en het worteldentine 
te bepalen. Deze techniek heeft een beperkte gevoeligheid die ertoe leidt 
dat kleine aantallen bacteriën niet gevonden kunnen worden. Daarom 
kunnen vals-negatieve kweken niet worden uitgesloten. 
Deze tekortkoming kan ten dele worden opgelost door gebruik te maken 
van de huidige polymerase-ketting-reactie (PCR) technieken. Bij deze tech
niek kunnen kleine hoeveelheden bacterieel DNA worden vermenigvuldigd 
en opgespoord. De PCR is zeer gevoelig en uiterst geschikt voor het 
opsporen van bacteriën in biologische monsters. In het bijzonder kwanti
tatieve PCR-technieken, die nu in ontwikkeling zijn, zullen een beter 
overzicht geven van wortelkanaalinfecties en de invloed van de verschillende 
behandelmethoden. De levensvatbaarheid van microorganismen kan met de 
PCR-techniek worden vastgesteld indien de aanwezigheid van RNA wordt 
aangetoond. 
De tekortkomingen van het kweken en de eenvoudigere PCR-technieken 
kunnen vermeden worden door te werken met in-situ, intracellulaire fluo
rescerende specifieke stoffen. Met behulp van 5-Cyano-2,3-ditolyltetra-
zolium (CTC) is het mogelijk zonder te kweken het metabolisme van 
bacteriën in endodontische biofilms te bestuderen. 
De aanwezigheid van kleine hoeveelheden micro-organismen in het 
wortelkanaal na de reiniging en de vormgeving is aangetoond. Het lot 
van deze achterblijvers na definitieve afsluiting van het wortelkanaal is 
onbekend. Dit verdient verdere aandacht. 
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In dit proefschrift is de genezing geëvalueerd aan de hand van klinische en 
radiologische gegevens. Een periapicale laesie is echter alleen zichtbaar op 
de röntgenfoto indien het corticale bot is aangetast. Laesies die zich 
beperken tot de spongiosa zijn met conventionele röntgenologische tech
nieken niet zichtbaar. Het gebruik van sensitieve radiologische technieken, 
zoals computertomografie, kunnen mogelijk kleine verschillen in genez
ingspatronen aan het licht brengen. Hierdoor kan misschien met kleinere 
aantallen proefpersonen worden volstaan om significante verschillen tussen 
behandelingsmethoden aan te tonen. 
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