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Hutchh summary 

SAMENVATTING G 

Inn dit proefschrift staat plaque-retentie in relatie tot tandbederf centraal De reden 
hiervoorr is dat ook heden ten dage de locaties op het gebit waar tandplaque zich 
ongestoordd kan ontwikkelen, nog steeds een hoge prevalentie van caries laten zien. 
Enerzijdss wordt dit veroorzaakt doordat speeksel deze gebieden doorgaans 
moeilijkk kan bereiken. Maar ook zijn deze plekken vaak afgeschermd van de 
reinigendee werking van de tandenborstel en de inwerking van tandpasta en van 
anderee cariëspreventieve maatregelen. Voorbeelden van dergelijke 
cariëspredilectieplaatsenn zijn putten, fissuren. approximate vlakken en het 
tandweefsell  bij overhangende vullingen. 

Inn de achterliggende jaren is een onderzoeksmodel ontwikkeld waarmee de 
aetiologiee en pathogenese, en daarmee de preventie van cariês bij plaque-
retentieplaatsen,, nader kan worden onderzocht. In dit in situ model worden stukjes 
dentine,, voorzien van nauwe groeven, geplaatst in partiële protheses die 
gedurendee enige tijd door proefpersonen worden gedragen. Op deze wijze kunnen 
dee effecten van te testen cariëspreventieve maatregelen op zowel de tandplaque in 
dee groeven als op het omringende tandweefsel worden bestudeerd. 

Hett onderzoek omvatte enkele vragen die onderstaand beknopt zullen 
wordenn beschreven. 

Hoofdstukk II beschrijft onderzoek naar het effect van fluoride - dat vrijkomt uit 

glasionomeercementt (GIC) - op het ontstaan van demineralisatie in groeven in 

dentine. . 

Dee vraag hierbij is of een zeer hoge fluoride-afgifte in staat is ontkalking 

vann dentine te voorkómen. Het onderzoek werd in een laboratoriummodel 

uitgevoerd,, waarbij met behulp van micro radiografie de graad van 

(de)mineralisatiee van de wanden van de groeve werd bepaald. 

Uitt de resultaten blijkt dat fluoride dat vrijkomt uit GIC-vullingen het ontstaan van 

cariëslaesiess in de groeven met 60% remt. Verrassend daarbij was de waarneming 

datt in de fluoridegroep het verloop van de cariëslaesie in de wand van de groeve 

anderss was dan in de controlegroep. Terwijl in de fluoridevrije controlegroep 

cariëslaesiess vooral werden gevormd in de dentinewand nabij de opening van de 

groeve,, ontstonden in de fluoridegroep meer homogene laesies die tot diep in de 
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groevee doorliepen. 
Vervolgenss werd een in situ onderzoek gestart waarbij naast een fluoride-

bevattendee lak, ook een chloorhexidinelak werd bestudeerd (Hoofdstuk III). In de 

dentinepreparatenn die bij proefpersonen in een partiële prothese werden geplaatst, 

werdenn 3 groeven aangebracht waarvan er één met een lak werd behandeld. 

Uitt de microbiologische analyses van de tandplaque bleek dat de 

behandelingg met lak geen effect had op de percentages mutans streptokokken en 

lactobacillen.. De microradiografische analyses lieten zien dat tluorideiak de 

grootstee remming van ontkalking van de groevewand lot gevolg had. Bij de 

chloorhexidinelakk was de inhibitie van ontkalking in de behandelde groeve 

geringer,, maar werd ook enige reductie van ontkalking in de naastgelegen groeve 

waargenomen. . 

Inn het verdere onderzoek werd het accent verlegd naar de bestudering van de 

tandplaquee als biofilm. Reden hiervoor was onder meer de vraag waarom 

antimicrobiëlee stoffen zo'n geringe invloed op cariëspathogene tandplaque hebben. 

Bijj  al deze experimenten werd telkens gebruik gemaakt van het reeds beschreven 

inin situ model. 

Tandplaquee in de groeven in dentine werd bestudeerd met confocale laser 

scanningg microscopie (CLSM), gebruikmakend van een kleuringsmethode waarbij 

onderscheidd kan worden gemaakt lussen levende en dode bacteriën (Hoofdstuk 
IV) ) 

Uitt de waarnemingen bleek dat met de toename van de plaqueieeftijd' de 

structuurr van de plaque complexer werd terwijl ook het percentage levende 

bacteriënn in de tandplaque toenam. Vergelijking van de structuur en 

eigenschappenn van tandplaque met die van andere biofilms toonde aan dat plaque 

inderdaadd moet worden beschouwd als een biofilm. Hieruit is ook de geringe 

gevoeligheidd van plaque voor antimicrobiële stoffen te verklaren. Uit het 

onderzoek,, beschreven in dit hoofdstuk, kan worden geconcludeerd dat 

tandplaquee minder gevoelig wordt voor chloorhexidine naarmate tandplaque 

veroudert.. Het grootste effect van chloorhexidine op de plaquevitaliteit werd 

waargenomenn in de buitenste plaquelaag, terwijl in diepere lagen grenzend aan 

dentinee geen verschil werd waargenomen ten opzichte van niel-behandelde 

plaque. . 
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Hntrhh summary 

Eenn belangrijke aetiologische parameter in tandplaque is de zuurgraad. Het 
onderzoekk beschreven in Hoofdstuk V richtte zich op het ontwikkelen van een 
minimaall  invasieve micromethode van pH-bepaling. gebruikmakend van 
microsensoren. . 

Dee vraagstelling betrof de rol die het onderliggende substratum speelt bij de 
neutralisatiee van de organische zuren die in de tandplaque worden gevormd. Van 
oudsherr wordt het verloop van de zogenaamde Stephancurve (dit is de verandering 
vann pH in de tijd na een suikerspoeling) verklaard door een combinatie van de 
volgendee processen; zuurvorming, neutralisatie van zuren door buffers aanwezig 
inn plaque of afkomstig uit speeksel en het uitwassen van zuren uit plaque eveneens 
doorr speeksel. 

Dee pH-verandering in de tijd en in de diepte van de plaque werd 
geregistreerdd in plaque in groeven van verschillende materialen, nadat die plaque 
kortee tijd aan een glucoseoplossing was blootgesteld. Hierbij bleek dat het 
oplossenn van de wand van de groeve grote invloed had op het verloop van de 
zuurgraad.. In substratum met een hoge oplosbaarheid (dentine) bleek de pH-
verlagingg beperkt in vergelijking met die in glazuur en - in nog sterkere mate - die 
inn het inerte polyacrylaat. Evenzo was de duur van de verlaging van de pH 
gerelateerdd aan de oplosbaarheid van het materiaal. Hieruit kon worden 
geconcludeerdd dat het oplossen van substratum een belangrijke - voorheen niet of 
nauwelijkss beschouwde - factor is die het pH-verloop van de Stephancurve 
bepaalt. . 

Inn Hoofdstuk VI worden enkele deelonderzoeken beschreven, gericht op de 
effectenn van ureum op tandplaque en de aanwezigheid van een gradiënt van 
metabolischee activiteit in plaque. Dit laatste werd bestudeerd door gebruik te 
makenn van preparaten waarbij na de periode van plaquevorming glucose werd 
aangebodenn vanaf de 'bodem' van de tandplaque. Zo kon worden aangetoond dat 
niett een gradiënt in substraat (glucose) doch een verlaagde metabolische activiteit 
inn de diepte van de plaque de oorzaak is van de geringe zuurvorming aldaar. 
Voortss werd het effect van verschillende vormen van suikeraanbod op de 
zuurgraadd van tandplaque en deminerahsatie van dentine gemeten. 
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