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CHAPTERR 7 

Samenvattingg en Conclusies 

Dankzijj  de invoering van hechttechnieken in de tweede helft van 
dee vorige eeuw, heeft de restauratieve tandheelkunde een van de 
belangrijkstee ontwikkelingen in haar bestaan beleefd. Tot dan toe was 
houvastt van de restauratie gebaseerd op relatief grove ondersnijdingen 
inn het tandweefsel en het afsluitende vermogen werd toevertrouwd aan 
hett beperkte vermogen van de restauratiematerialen om dicht aan te 
sluitenn tegen het tandweefsel. Tegelijkertijd werd de vertrouwde 
metaallegeringg zilveramalgaam geleidelijk verdrongen door kunsthar-
scomposietenn als eerste keus om aangetaste tanden te restaureren. 

Inn hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven over technische 
problemenn die in het bijzonder aan moderne restauratieve tandheel-
kundee kleven. Restaureren met adhesieve materialen levert een enorm 
voordeell  ten opzichte van de slechts aansluitende, maar niet hechtende 
materialenn omdat er niet onnodig gezond tandweefsel dient te worden 
opgeofferdd voor de retentie en nu, althans in principe, volmaakte 
afsluitingg kan worden bewerkstelligd. Helaas schuilt in de combinatie 
vann kunstharscomposieten en hechting aan het tandweefsel een grote 
valkuil.. De combinatie van polymerisatickrimp van het kunsthars en 
afwijkendee elasticiteitsmoduli van de betreffende materialen staan een 
betrouwbaree en duurzame aansluiting van de restauratie aan de cavi-
teitwandd in de weg omdat er mechanische spanningen werkzaam zijn, 
diee vaak de hechtsterkte overtreffen. Er zijn gecompliceerde, voor de 
tandartss veeleisende technieken voorgesteld om dit voortijdig loslaten te 
voorkomen.. Een van de succesvolste technieken is die waarbij wat inge-
bouwdee flexibiliteit als een spanningsdemper kan werken. Het restaura-
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tiemateriuall  zelf moet doorgaans stijf, sterk en slijtvast zijn om de hoge 
kauwspanningenn te weerstaan. De oplossing wordt daarom gezocht in 
hett aanbrengen van een flexibele laag onder de restauratie. In de natuur 
iss zo een combinatie immers ook aanwezig waar het harde, maar brosse 
glazuurr het zachte, meer elastische en schokbestendige dentine moet 
beschermenn tegen voortijdige chemische en mechanische erosie. 

Eenn andere manier om meer flexibiliteit in het gerestaureerde 
elementt in te voeren is het gebruik van een wat dikkere hechtlaag 
(bonding)) dan gebruikelijk is bij industrieel lijmen, waar immers de 
lijmiaagg zo dun mogelijk wordt gehouden. Het was de opzet van deze 
studiee om op theoretische en experimentele gronden te onderzoeken 
bijj  welke iaagdikte en elasticiteitsmodulus het optimum verwacht kan 
wordenn zodat met succes de krimp- en kauwspanningen kunnen 
wordenn doorstaan. Omdat van een betrouwbare en sterke hechting ook 
eenn bijdrage verwacht mag worden aan het herstel van de verlorenge-
ganee samenhang van de tand, werd een van de meest kritische restau-
raties,, die van een diepe MOD caviteit in een endodontisch behan-
deldee premolaar als studieobject gekozen. 

Inn hoofdstuk 2 word een computermodel geformuleerd, waarin de 
grotee verscheidenheid aan materiaaleigenschappen en de complexe 
geometriee van een tand zijn gesimuleerd. Hierdoor werd het mogelijk 
omm de ingewikkelde spanningsverdeling als gevolg van simultaan 
optredendee variabelen te bestuderen. Er werd een mode! gemaakt van 
eenn menselijke premolaar. die vervolgens vertaald werd in een 3D 
eindigee elementen model (FEM). Daarna werd in de tand een mesio-
occlusaal-distalee (MOD) caviteit geprepareerd, die ook weer in 
hett computermodel werd geprogrammeerd. Er werd een kunsthars -
composiett restauratie geïmplementeerd, evenals elastische heehtlagen. 
Aann de alle elementen werden de relevante stijfheids-eigenschappen 
toebedeeld.. Het FEM werd op realiteitswaarde getoetst aan de hand 
vann theoretische berekeningen en experimentele gegevens. De compu-
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tersimulatiess werden verricht (a) voor het geval er alleen polymerisa-
tie-krimp-spanningenn werkzaam waren en (b) voor het geval dat er 
tevenss spanningen ontstaan door kauwbelasting. Er werden drie ver-
schillendee modellen geanalyseerd: een gave tand, een tand met een 
Klassee II MOD preparatie, die gevuld was, met een composiet met een 
lagee E-modulus (12.5 GPa). of een met een hoge E-modulus (25 GPa). 

Dee knobbelverplaatsingen ten gevolge van polymerisatiekrimp en 
occlusalee (over)belasting werden genieten. De knobbelverplaatsing 
tenn gevolge van polymerisatiekrimp was het grootst voor de stijvere 
composietrestauratie,, terwijl bij occlusale belasting, de meer flexibele 
restauratiee tot grotere knobbelverplaatsing aanleiding gaf. 

Uitt deze 3D-eindige elementen analyse aan Klasse II MOD 
restauratiess mag worden geconcludeerd, dat de stijfheidwaarden van 
dee restauratiematerialen een essentiële rol spelen bij het overleven van 
dee diverse interne spanningen. Mislukkingen, kunnen mede worden 
voorkomenn door juiste materiaalkeuze. 

Inn hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de rol die de stijfheid en 
diktee van de laag tussen restauratie en caviteitwand spelen. Eerst werd 
beschrevenn hoe er bij de 3D-eindige elementen analyse te werk werd 
gegaann om de kunstharscomposiet restauratie middels een elastische 
tussenlaagg (lining) aan de tandstructuur te hechten. Vervolgens werden 
dee spanningsverdeling en de daarin, door krimp en mechanische 
belastingg optredende veranderingen geregistreerd voor diverse lining-
ontwerpen.. Dit alles om een nog gedetailleerder inzicht te verwerven 
inn de oorzaken van voortijdig falen van de hechting. Het simulatiemo-
dell  van de adhesieve Klasse II MOD composietrestauratie vertoonde 
eenn complex spanningsgedrag als gevolg van simultaan optredende 
processen,, zoals polymerisatiekrimp, kunstharsverstijving, occlusale 
belastingg en vervorming van het element. Bij een gegeven polymerisa-
tiekrimpp zal de spanning evenredig met de moduluswaarden van de 
composiett toenemen, terwijl de mate van verplaatsing van de knobbels 
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alss gevolg van mechanische belasting omgekeerd evenredig is met de 
stijfheidd van de composiet. De vervormbaarheid van de adhesieve laag 
(lining)) speelt dan een prominente rol bij de demping van de polyme-
risatie-- en belastingspanningen. Afgaande op deze theoretische bevin-
dingenn werd geconcludeerd dat bij de juiste keuze van laagdikte en 
flexibilitei tt daarvan, de spanningen dusdanig beheerst kunnen blijven 
datt voortijdige breuk van de hechtlaag kan worden voorkomen. 

Inn hoofdstuk 4 is een experimenteel onderzoek beschreven naar 
dee breuksterkte van. op diverse wijzen gerestaureerde elementen. Het 
onderzoekk werd verricht aan restauraties van endodontisch behandelde 
premolarenn met MOD caviteiten. De caviteiten werden op verschil-
lendee wijzen gerestaureerd: met een amalgaam in combinatie met 
tweee verschillende hechtsystemen en met drie verschillende compo-
sieten,, elk met de bijbehorend bonding systeem. Voorts werd nog een 
vann deze composieten in combinatie met een conventioneel glasiono-
mecrr of met twee verschillende kunstharsgemodificeerde glasionome-
renn getest en een composiet in combinatie met een compomeer. De 
breuksterktee in axiale drukbelasting werd bepaald met een trekbank. 
Composietrestauratiee in combinatie met een adhesiefsysteem in 
geheveldee MOD caviteiten leidde tot sterktewaarden die overeenko-
menn met die van gave elementen. Adhesief restaureren met amalgaam 
off  de sandwichrestauratie leidde tot significant lagere breuksterk-
tewaarden,, hoewel deze nog altijd significant sterker uitkomen dan bij 
hett geheel nalaten van restaureren. Uit dit onderzoek kan worden 
opgemaaktt dat, zolang het plaatsen van een metalen kroon op het 
endodontischh behandelde element achterwege blijft , composiet met 
eenn goed werkend adhesiefsysteem de beste keus is voor restaureren 
vann diepe MOD caviteiten. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het onderzoek behandeld, waarin elementen 
mett adhesief gerestaureerde diepe Klasse II MOD caviteiten werden 
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blootgesteldd aan wissclbclasting (vermoeiing) teneinde te bepalen hoe 
duurzaamm de cervicale randaansluiting is. 

Hett onderzoek werd verricht op restauraties van MOD caviteiten 
inn endodontisch behandelde premolaren. De caviteiten werden gere-
staureerdd op zeven verschillende manieren: een amalgaam in combi-
natiee met twee verschillende hechtsystemen. drie verschillende com-
posietenn elk met bijbehorend adhesiefsysteem, een van deze compo-
sietenn in combinatie met een conventioneel glasionomeer of twee ver-
schillendee kunsthars-gemodificeerde glasionomeren en een composiet 
inn combinatie met een compomeer. Voor iedere groep werd de helft 
vann de monsters onderworpen aan een belastingproef en de andere 
helftt deed dienst als controle groep. Gebrekkige hechting vooraf, of 
hett losraken van de hechting door mechanische belasting werd vastge-
steldd door middel van kleurstof-infiltratie. Vervolgens werden de lek 
onderzochtt op hun correlatie met de in hoofdstuk 4 bepaalde breuk-
sterktee waarden van de elementen. Composietrestauratie in combinatie 
mett een infiltrerend adhesiefsysteem leidt tot ee duurzamer afdichting 
dann de sandwichrestauraties. die op hun beurt weer een beter resultaat 
leverdenn dan adhesief restaureren met amalgaam. 

Err kon worden aangetoond dat er een relatie bestaat tussen een 
defectee hechting en de sterkte van het gerestaureerde element. De 
beperkingenn van dit onderzoek in acht nemend, kan worden geconclu-
deerdd dat het, door wissclbclasting, op termijn falen van de hechtlaag 
inn adhesief herstelde elementen met MOD caviteiten, hel best kan 
wordenn tegengegaan door restauratie met kunsthars composieten. 
Hechtingg met licht gevulde adhesieven die een zekere laagdikte in het 
interactievlakk garanderen werken het best. Toch moet er rekening mee 
wordenn gehouden dat de hechting op den duur los kan laten. 

Hett is opmerkelijk dat het sinds de eerste publicaties (Kemp-
Scholtee and Davidson. 1990a and b) meer dan tien jaar heeft geduurd, 
voordatt het algemeen geaccepteerd werd dat toepassen van een elasti-
schee tussenlaag bij restaureren van kunsthars composietrestauraties 
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aann te bevelen is. Gelukkig hebben de productontwikkelaars en produ-
centenn hierop ingespeeld en worden de, voor micromechanische retentie 
noodzakelijke,, slechts dun vloeibare adhesieven nu met een vulstof 
geleverd,, die de laagvorming verzekert. Dit is wellicht een belangrijke 
reden,, dat thans met groter vertrouwen door toonaangevende 
tandheelkundigee docenten wordt gesteld, dat perfecte kunsthars com-
posietrestauratiess goed mogelijk zijn (Fischer. 2002; Kanka, 2002; 
Suh.. 2002; Van Meerbeek, 2002). 

Uitt dit in vitro en computer onderzoek kan worden opgemaakt dat 
hett nog steeds moeilijk is om endodontisch behandelde tanden lekvrij 
mett adhesieve technieken en plastische materialen te restaureren. De 
marginalee integriteit is het best gewaarborgd met composietrestaura-
tiess in combinatie met een, op een hybride laag gebaseerde bonding. 
Falendee hechting als gevolg van polymerisatiekrimp of mechanische 
wisselbelastingg is niet alleen nadelig voor de afsluitende werking van 
dee restauratie maar schaadt ook de breuksterkte. 
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