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Samenvattingg en Conclusies 

Inn Hoofdstuk 1 zijn de twee primaire doelstellingen van dit onderzoek 
geformuleerd.. Deze luiden: 

1)) Methoden te onderzoeken om een toereikende hechtsterkte aan 
tandglazuurr te verkrijgen voor een aantal fluoridenafgevende materialen, 
diee in aanmerking zouden kunnen komen om als orthodontisch bracket-
cementt dienst te doen en 

2)) De mate van fluoridenafgifte van deze materialen te meten, teneinde hun 
effectiviteitt vast te stellen om demineralisatie van tandglazuur in de buurt 
vann de brackets te beperken. 

Hechtingg aan tandglazuur 

Inn tegenstelling tot de meeste hechtingstudies, waarin de brackets worden gehecht 
aann gaaf menselijk tandglazuur, werden in de onderhavige onderzoeken, zoals 
beschrevenn in Hoofdstukken 2,3 en 5, cilinders van de te testen materialen 
gehechtt aan vlak afgeslepen runder tandglazuur. Runder tandglazuur wordt vaak 
alss vervanging van menselijk tandglazuur in hechtingstudies gebruikt omdat de 
structurele,, fysische en chemische eigenschappen goed overeenkomen en er 
eenvoudigerr een voldoende groot stuk is vlak te slijpen. Door het vlakschuren 
wordtt een uniformer hechtingssubstraat verkregen, dat minder defecten en a-
prismatischh glazuur bevat. Het platte vlak draagt ook bij aan betrouwbaarder 
metingenn omdat de monsters preciezer zijn te plaatsen in de schuifbelasting 
testopstelling.. Er werden in dit onderzoek geen echte brackets gebruikt omdat dat 
additionelee problemen mee zou brengen bij de interpretatie van de meetresultaten. 
Zoalss in hoofdstuk 1 is aangegeven, speelt de vorm van de bracket een rol in de 
breukk aan het interactievlak en derhalve ook in de meetwaarde van de 
hechtsterkte.. De opzet van deze onderzoeken was het effect op de hechtsterkte te 
bepalenn van diverse tandglazuur voorbehandelingen in combinatie met 
verschillendee materialen. Dit bleek het best te lukken door niet nog een extra 
parameterr zoals de vorm van de bracket, te introduceren. 
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Hett doel om met de beschreven methode de hechtsterkte te bestuderen, is om in 
vitrovitro literatuur gegevens en gerapporteerde gevallen van klinische falen onderling 
tee vergelijken, ten einde de bruikbaarheid van de onderzochte materialen vast te 
stellen.. De gebruikelijke voorbehandeling van het tandglazuur bestaat uit etsen 
mett orthofosforzuur. Alhoewel toch nog 4-10% van zo gemaakte hechtingen falen, 
wordtt de zuur-ets techniek aangenomen als standaard voor bracket hechting 
[hoofdstukk 1 ref #76,77]. In laboratorium onderzoek, waarbij gebruik gemaakt 
wordtt van de schuif/afpel methode, in combinatie met niet opgeschuurd 
tandglazuurr substraat, variëren de hechtsterkten van ca. 4 tot 11 MPa [hoofdstuk 1 
reff  # 78,79]. In het geval dat alleen de schuifbelasting test wordt gehanteerd, zijn 
dee hechtsterkte waarden aan niet opgeschuurd tandglazuur in de orde van 14-15 
MPaa [hoofdstuk 1 ref # 101, 106]. Indien dezelfde test op opgeschuurd 
tandglazuurr wordt uitgevoerd, meet men een hechtsterkte van 20 MPa of meer. 
Hett experimentele kunstharscomposiet cement zoals beschreven in Hoofdstuk 5 
vertoondee een hechtsterkte in schuifbelasting aan geëtst opgeschuurd tandglazuur 
vann 22 MPa, wat overeenkomt met de hechtsterkte van veel controle kunsthars 
composieten.. Hieruit werd geconcludeerd dat dit cement hoogst waarschijnlijk 
geschiktt is om als adhesief voor orthodontische brackets dienst te doen. 

Ookk het compomeer, dat in Hoofdstuk 3 beschreven wordt, leverde een 
hechtsterktee in schuifbelasting van 24-27 MPa op, indien het gebruikt werd, door 
hett tandglazuur vooraf met fosforzuur te etsen. Diverse studies met andere 
compomeren,, geplakt aan niet opgeschuurd, geëtst tandglazuur leverden 
hechtsterktenn op in de orde van 14 MPa [hoofdstuk 1 ref # 102,113], hetgeen 
overeenkomtt met kunsthars composieten, die op dezelfde wijze zijn getest. In een 
klinischee studie met een compomeer en een kunsthars composiet, gehecht middels 
dee zuur-ets techniek, bleken de resultaten eender, [hoofdstuk 1 ref # 57]. Deze 
resultatenn suggereren dat men orthodontische brackets ook met succes kan 
hechtenn middels een compomeer in combinatie met de zuur-ets techniek. 

Inn Hoofdstuk 3, werd een alternatief conditionering agens (primer) met een 
substantieell  lagere etscapaciteit bij het compomeer gebruikt om de hechtsterkte 
aann opgeschuurd tandglazuur te bepalen. Als de primer niet werd doorgeroerd, 
leverdee dat een hechtsterkte van 11 MPa op, terwijl overvloedig gebruik van de 
primerr en daadwerkelijk beroeren een hechtsterkte van 17 MPa opleverde. Dit, 
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niettegenstaandee de verwachting dat bij niet opgeschuurd tandglazuur, het effect 
vann etsen af zou moeten nemen door de aanwezigheid van a-prismatisch 
tandglazuur,, hetgeen zou moeten leiden tot een lagere hechtsterkte. Uitgaande van 
bovenstaandee moet verwacht worden dat het nalaten van beroeren van de primer 
tott onbevredigende hechting van de brackets zal leiden. Omgekeerd mag ook niet 
gesteldd worden dat wel goed beroeren van de primer met zekerheid een adequate 
hechtsterktee zal opleveren. Hiervoor is nog eerst een goede klinische evaluatie 
nodig. . 

Hett effect van diverse substraat behandelingen op de hechtsterkte van glas-
ionomerenn aan tandglazuur werd onderzocht met de experimenten als beschreven 
inn Hoofdstuk 2. Indirect bewijs van micromechanische hechting werd verkregen 
doordatt de zuur-ets procedure van tandglazuur resulteerde in significant 
verhoogdee hechtsterkte waarden, bij gebruik van zowel conventionele als 
kunstharss gemodificeerde glas-ionomeren (RMGI). Ondanks een verdubbeling 
vann de hechtsterkte van een conventioneel glas-ionomer, bleef deze toch nog laag 
(~77 MPa). Klinische studies hebben aangetoond dat conventionele glas-ionomeren 
niett acceptabel zijn als orthodontisch bracket cement. De hoge faalkans valt af te 
lezenn uit Tabel 3 in Hoofdstuk 1. 

Daarr tegenover staat dat in klinische studies is gebleken, dat kunsthars 
gemodificeerdee glas-ionomeren vergelijkbare resultaten opleveren als de kunsthars 
composieten;; voor beide materiaalsoorten steeds in combinatie met de zuur-ets 
techniekk [hoofdstuk 1 ref # 111,112]. Eenn en ander valt ook af te lezen uit Tabel 5 
inn Hoofdstuk 1. In het onderzoek van hoofdstuk 2, toonden beide bestudeerde 
kunstharss gemodificeerde glas-ionomeren (RMGI's) een significante toename in 
dee hechtsterkte aan tandglazuur indien er vooraf geëtst werd met polyacrylzuur 
(PAA)) of fosforzuur (PA). Hechtsterkte waarden van 17-20 MPa werden gemeten 
enn kunsthars uitlopers (resin tag penetration) konden worden waargenomen. De in 
ditt onderzoek gevonden hechtsterkte waarden komen overeen met 
literatuurgegevenss van testen met andere kunsthars gemodificeerde glas-
ionomeren,, gemeten in een vergelijkbare proefopstelling (zie Tabel 4 van 
hoofdstukk 1 [ref # 98,103]). Deze resultaten suggereren dat kunsthars 
gemodificeerdee glas-ionomeren in combinatie met de zuur-ets techniek geschikt 
zijnn voor het plakken van brackets. Toch blijf t het wenselijk dat ook deze in vitro 
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observatiess op hun klinisch waarde geverifieerd worden. 

Hett dient benadrukt te worden dat achterwege laten van de zuur-ets techniek voor 
kunstharss gemodificeerde glas-ionomeren slechts hechtsterke waarden oplevert 
vann 4-7 MPa, zoals aangetoond in hoofdstuk 2. Vergelijkbare hechtsterkte waarden 
wordenn in de literatuur vermeld indien het glazuur niet eerst wordt opgeschuurd 
zoalss blijkt uit Tabel 4 in hoofdstuk 1. Er zijn aanwijzingen dat een hechtsterkte in 
dezee orde van grootte niet toereikend is voor duurzaam hechten van 
orthodontischee brackets, hetgeen valt op te maken uit de gegevens vermeld in 
Tabell  5 van hoofdstuk 1. 

Fluoridee afgifte en reductie van tandglazuur demineralisatie 

Inn Hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de weerstand tegen 
demineralisatiee van geëtst glazuur dat eerst met monomeer bedekt werd, 
vervolgensvervolgens schoongeveegd waarna het, in de etsputten achtergebleven, monomeer 
werdd gepolymeriseerd. Het bleek dat zulk een glazuursubstraat verhoogde 
weerstandd vertoont tegen zuuraantasting. Indien ook nog fluoride aan het 
polymeerr werd toegevoegd, was er enig bewijs dat de weerstand tegen 
zuuraantastingg toenam. Experimentele complicaties bemoeilijkten echter een 
volledigee interpretatie van deze waarnemingen. Deze studie werd tevens 
uitgevoerdd om na te gaan of het, met kunsthars doordrenkte glazuur rondom de 
bracketss een foutieve interpretatie zou kunnen geven bij onderzoek naar de 
effectiviteitt van de fluoridenafgifte op het, direct om de bracket liggende, 
tandglazuur.. Uit dit onderzoek kan worden opgemaakt dat het slechts met 
kunstharss doordrenken van geëtst tandglazuur rondom een bracket, die met niet-
fluoridee afgevend cement is vastgezet, een even goede bescherming biedt als het 
fluoridee afkomstig van een fluoridenvrijgevend bracket cement. Het kon worden 
geconcludeerdd dat bij zowel in vivo als in vitro onderzoeken naar het effect van 
fluoridee op demineralisatie goed gelet moet worden dat er geen overtollig 
kunstharss op het, rondom de bracket liggende, tandglazuur terechtkomt. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt een nieuw fluoride vrijgevend kunsthars composiet 
beschreven,, dat ontwikkeld werd om zijn relatief hoge dosis fluoridenafgifte, 
zonderr dat dit ten koste ging van de fysische eigenschappen. Dit materiaal leverde 
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eenn lineair met de tijd verlopende fluoride vrijstelling van ca. 2.0 ug/cm2 per dag, 
hetgeenn hoger is dan bij de gebruikelijke fluoridenvrijgevende kunsthars 
composieten.. Door gebruik te maken van de cumulatieve fluoridenafgifte 
gedurendee 7 dagen, en de 24-uurs afgifte bij 7 dagen, konden vergelijkingen 
wordenn gemaakt met andere kunsthars composiet materialen zoals aangegeven in 
Tabell  2 van hoofdstuk 1. Het experimentele materiaal had een cumulatieve 
fluoridefluoride afgifte bij 7 dagen van ca. 21 ug/cm2 en een 24-uurs afgifte van ca. 2.0 
ug/cm2.. Met uitzondering van FluorEver®, vertoonden alle overige kunsthars 
composiett materialen een lagere fluoridenafgifte, sommige zelfs veel lager. 
FluorEver®® vertoont een relatief hoge fluoridenafgifte gedurende 7 dagen, maar 
naa 100 dagen is de 24-uurs opbrengst nog slechts 0.4 ug/cm2, beduidend lager 
dann het geval was bij het experimentele materiaal. Het is noemenswaardig dat de 
24-uurss fluoridenafgifte van het experimentele materiaal na 100 dagen nog hoger 
wass dan bij de meeste glas-ionomeren en vergelijkbaar was met KetacFil®, het 
materiaall  met de hoogste fluoridenafgifte uit het rijtje onderzochte materialen, 
zoalss valt af te leiden uit Tabel 4 in hoofdstuk 1. 

Inn de studie, die beschreven staat in hoofdstuk 3 werd een compomeer materiaal 
onderzochtt op zijn hechtingkarakteristieken. Fluoridenafgifte werd ook gemeten, 
maarr niet gerapporteerd in het hoofdstuk over hechting. De cumulatieve 
fluoridenafgiftee was ca. 24 ug/cm2 bij 7 dagen en 73 ug/cm2 bij 100 dagen 
meetperiode.. De gemiddelde dagelijkse fluoridenafgifte bij 7 dagen was rond de 
1.55 ug/cm2 en bij 100 dagen ca. 0.3 ug/cm2. De dagelijkse fluoridenafgifte van 
eenn ander compomeer, Dyract®, is bij 7 dagen 1.1 ug/cm2 (het gemiddelde van de 
waardenn uit 5 publicaties); (zie Tabel 2, hoofdstuk 1). Voor beide compomeren is 
dee fluoridenafgifte lager dan bij glas-ionomeren en het experimentele kunsthars 
composiett (zie Tabel 4, hoofdstuk 5). Het is karakteristiek voor glas-ionomeren, 
datt de fluoridenafgifte gedurende de eerste paar dagen zeer hoog is, maar na 1-2 
wekenn een langzame afname vertoont. Dit gedrag wordt geïllustreerd in 
afbeeldingg 1 van hoofdstuk 5 en beschreven in hoofdstuk 6 als een tl/z 
tijdafhankelijkheid.. Tabel 4 van hoofdstuk 5 en Tabel 2 van hoofdstuk 1, tonen dat 
dee cumulatieve and dagelijkse fluoridenafgifte snelheden voor glas-ionomeren die 
vann de meeste kunsthars composieten overtreffen. Een uitzondering vormt het 
experimentelee kunsthars composiet na tijdsintervallen van meer dan 2 maanden. 
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Dee effectiviteit van fluoridenafgifte door materialen als middel ter voorkoming 
vann demineralisatie van het glazuur dat net naast de orthodontische apparatuur is 
gelegen,, werd aan de hand van een in vitro model beschreven in Hoofdstuk 6. 
Ditt model toonde aan dat demineralisatie daadwerkelijk kan worden gereduceerd 
doorr het, van de materialen afkomstige, fluoride. De afgifte en de orde van grootte 
vann de reductie zijn direct te relateren aan de hoeveelheid afgegeven fluoride. De 
relatiee bleek logaritmisch evenredig te zijn (vergelijk afbeeldingen 3 en 4 van 
hoofdstukk 6). Dit model toonde duidelijk aan dat de beschikbare hoeveelheid 
fluoridee van belang is. Opgemerkt dient te worden dat de duur van de 
demineralisatiee in het onderhavige model 4 dagen bedroeg, wat juist overeenkomt 
mett het tijdsinterval waarin de meeste materialen de hoogste fluoridenafgifte 
vertonen.. Derhalve zou het experiment wel eens niet representatief kunnen zijn 
voorr langere observatietijden en voor materialen die een ander fluoridenafgifte 
regimee vertonen. Op de lange termijn is de profylactische werking van materialen 
zoalss het experimentele kunsthars composiet superieur aan een materiaal als 
Vitremer®,, omdat de totale cumulatieve fluoridenafgifte en de stapsgewijze 
dagelijksee fluoridenafgifte van het experimentele materiaal na een maand nog 
toenemen.. Het is niet bekend of men meer waarde moet toekennen aan de initiële 
explosiee van fluoridenafgifte bij glas-ionomeren dan aan een continue stabiele 
fluoridenafgiftefluoridenafgifte over een lang tijdsinterval. In het behandelen van cariës wordt 
echterr algemeen aangenomen dat continue lage concentraties van fluoride van 
groterr waarde zijn ter beperking van voortijdige demineralisatie dan incidentele 
hogee concentraties. 

Err is nog onvoldoende klinisch bewijs dat het in vitro studiemodel als beschreven 
inn hoofdstuk 1 valide is. Tabel 3 geeft een overzicht van datgene wat in de 
literatuurr voor handen is. Slechts 3 studies toonden een significante reductie van 
demineralisatiee aan bij het gebruik van fluoridenafgevende materialen ten opzichte 
vann niet fluoridenafgevende controle materialen. In elk van deze 3 studies werd 
eenn testmateriaal gebruikt met een relatief hoge fluoridenafgifte. In studies waarbij 
hett testmateriaal slechts een lage fluoridenafgifte vertoonde, kon klinisch geen 
significantt verschil worden aangetoond tussen de beschermende werking tegen 
demineralisatiee van fluoridenafgevende en controle materialen. De relatie tussen 
fluoridenafgiftefluoridenafgifte en demineralisatie is nog weinig duidelijk omdat in 2 van de 
studies,, ook voor glas-ionomeer een positieve werking kon worden aangetoond in 
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vergelijkk met een kunsthars composiet controle. De klinische onderzoeken lijken 
dee in vitro waarnemingen te bevestigen, maar additionele, zeer zorgvuldig 
uitgevoerdee klinische studies zijn nog nodig om de ware effectiviteit vast te stellen 
vann fluoridenafgifte door materialen om bijvoorbeeld "white spot" laesies rond 
orthodontischee brackets te voorkomen. Daarnaast verdient het aandacht om ook 
hett effect te bestuderen van andere vrijkomende materiaalcomponenten op de 
reductiee van voortijdige demineralisatie van tandweefsel. Het is dan ook 
interessantt om aandacht te gegeven aan de eventuele additionele werking van 
combinatiess van componenten. 
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