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Chapterr 9 

Samenvattingg en Conclusies 

Inn Hoofdstuk 1, worden ter inleiding tot het onderwerp van dit onderzoek, 

tweee belangrijke aspecten van moderne tandheelkunde aangeroerd: één is 

hett restaureren met adhesieve materialen, wat tegenwoordig vrijwel alle 

restauratievee behandelingen beheerst en het tweedee behelst het aanwenden 

vann kunsthars-composieten als alternatief voor metalen 

restauratiematerialen.. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verbonden: het 

success van composietrestauraties hangt sterk af van correct gebruik van 

adhesieven.. In het bijzondere geval, waarin endodontisch behandelde 

elementenn gerestaureerd moeten worden, zijn recent, fiberversterkte 

kunsthars-composietstiftenn geïntroduceerd als alternatief voor metalen 

wortell stiften. 

Naastt de beperkte kwaliteit van de materialen zelf, levert ook de adhesieve 

techniekk technische moeilijkheden op om, in het bijzonder in de nauwe 

wortell kanalen, geslaagde restauraties te verrichten. 

Naa een korte bespreking van de relevante eigenschappen van composieten 

wordtt een beschouwing geleverd over de diverse concepten van het 

restaurerenn van endodontisch behandelde elementen. Bijzondere aandacht 

wordtt besteed aan de ontwikkeling in de restauratieve tandheelkunde van 

eenn aanvankelijke voorkeur voor maximaal sterke en stijve materialen naar 

eenn toepassing van soepeler stoffen, die de belastingsspanningen 

gelijkmatigerr doorgeven aan het restelement ter voorkoming van 

wortelfracturen. . 

Voorkeurskeuzee voor het gebruik van fiber stiften (fiber posts) kwam voort 

uitt de waarneming dat, naast factoren als stoeltijd - en kostenbesparing, 
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eventuelee schade bij falende metalen stiften (wortel fractuur) veel 

destructieverr uitkomt dan bij falende fiber stiften (losraken). 

Omm het probleem van falende adhesie toe te lichten, wordt de 

ontwikkelingsgeschiedeniss van de tandheelkundige dentine - adhesief 

systemenn gegeven. Speciale aandacht werd besteed aan systemen, waarbij 

eenn aantal verschillende handelingen wordt bekort door samenvoeging van 

meerderee essentiële componenten in één enkele procedure ter 

vereenvoudigingg van de werkwijze. Met SEM onderzoek was aangetoond 

datt het zeer moeilijk is om in het diep gelegen laatste derde deel van het 

kanaall micromechanische hechting te verkrijgen. Zelf-polymeriserende 

adhesievenn werden toegepast omdat het moeilijk bleek om de 

lichtuithardendee varianten in de dieper gelegen gebieden afdoende te 

belichten.. Bovendien werden speciaal ontworpen micro borsteltjes 

aangewendd om de adhesief tot op de bodem van het kanaal te 

transporteren. . 

Inn Hoofdstuk 2, worden resultaten van behandeling met fiber posts 

vergelekenn met resultaten van behandeling met gegoten stift en opbouw. Er 

wordtt een retrospectieve studie gepresenteerd van 4 jaar klinische ervaring 

mett behandeling met gegoten stift en opbouw en behandeling met een fiber 

postt en composiet opbouw systeem (Composipost®) in endodontisch 

behandeldee elementen bij 200 patiënten. De patiënten werden verdeeld in 

tweee groepen van elk 100 individuen. In één groep werden Composiposts® 

inn kanaalpreparaties met een conventionele techniek geplaatst. De patiënten 

werdenn na 6 maanden, en na 1, 2 en 4 jaar opgeroepen voor klinische en 

radiografischee controle. Endodontisch en prothetische resultaten werden 

geregistreerd.. Deze resultaten werden vergeleken met die, welke verkregen 

warenn na behandeling met gegoten stift en opbouw. Bij de Composiposts® 

groepp werd een klinisch succes percentage van 95 gescoord; 3% werd 

uitgeslotenn wegens niet opdagen van de patiënt en 2% vertoonden 

endodontischh falen. In de gegoten stift- en opbouwgroep voldeed 84%; 2% 

werdd uitgesloten wegens niet opdagen van de patiënt, 9% vertoonde wortel 
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fractuurr en bij 2% was de kroon losgeraakt. Statistische bewerking van de 

resultatenn toonde een significant (p<0.001) verschil aan tussen de twee 

groepen.. Uit deze resultaten over een periode van 4 jaar werd 

geconcludeerdd dat het Composipost® systeem superieur is aan de gegoten 

stiftt en opbouw methode en werd besloten om het Composipost® systeem 

routinematigg toe te passen bij de behandeling van endodontisch behandelde 

elementen.. Vooral het uitblijven van wortelfracturen stond aan de basis van 

dezee beslissing. 

Inn het tweede deel van dit hoofdstuk werd de klinische ervaring 

gepresenteerdd met drie verschillende fiber post systemen in combinatie met 

vierr verschillende adhesiefsystemen; C-Posts®, /Esteti Posts® and /Esteteti 

Pluss Posts® werden voor een periode van 1 tot 6 jaar klinisch vervolgd. Er 

werdenn in dit onderzoek in totaal 1,304 posts geplaatst: 840 Composiposts®, 

2155 /Estheti posts® en 249 ^Estheti Plus posts®. De patiënten werden iedere 

66 maanden voor klinische en radiografische controle opgeroepen. 

Endodontischh en prothetische resultaten werden geregistreerd en een 

Actuariall Life Table statistische analyse en Mantel-Haenszel vergelijking van 

dee overievingscurve werd uitgevoerd bij een 95% betrouwbaarheidsniveau. 

Uitt dit onderzoek bleek dat de 3.2% mislukkingen konden worden 

toegeschrevenn aan twee redenen: 25 posts raakten los bij de verwijdering 

vann de tijdelijke restauratie en 16 elementen vertoonden een peri-apicale 

laesiee op de röntgenfoto. Tussen de resultaten met de vier verschillende 

adhesiefsystemenn kon geen significant verschil worden aangetoond. Uit de 

resultatenn van dit retrospectieve onderzoek werd afgeleid dat ongeacht het 

systeem,, fiber post in combinatie met een adhesief routinematig kan worden 

gebruiktt bij de behandeling van endodontisch behandelde elementen en dat 

hett toepassen van fiber posts praktisch niet tot wortelfracturen aanleiding 

geeft. . 

Inn Hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan het hechtingprobleem in de 

diepstee regionen van het wortelkanaal. Het doel van deze studie was om de 

doelmatigheidd van drie verschillende 'one-bottle' en twee 'three-step' 
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adhesjesystemenn (als controle) te onderzoeken op tot standkomen van 

kunstharss uitlopers in de dentine kanalen (resin tags), in de laterale takken 

ervann (adhesive lateral branches) en het ontstaan van een kunsthars-

dentinee interdiffusie zone (RDIZ) bij het plaatsen van stiften onder klinische 

omstandigheden.. Als methode ter bepaling van de vorming en dichtheid van 

kunstharsuitloperss werden gestandaardiseerde SEM opnamen gehanteerd. 

Vijftigg endodontisch behandelde elementen, die om endodontische of 

parodontalee redenenen aan extractie toe waren, werden geselecteerd. De 

elementenn werden zonder voorkeur verdeeld in vijf groepen van tien. De 

volgendee adhesief- en cementcombinaties werden toegepast om /Estheti-

Pluss posts® (witte kwartsfiber posts) vast te zetten: Groep 1: All Bond 2 met 

CC & B; Groep 2: Scotchbond Multipurpose Plus® met Opal Luting 

Composite®;; Group 3: Scotchbond 1® in combinatie met Rely X ARC® 

kunstharss cement; Groep 4: One-step® met C & B® kunsthars cement; 

Groepp 5: All Bond® Experimental met Post Cement Hl-X®. Na een week 

werdenn de wortels geëxtraheerd en bewerkt voor SEM studie. Alle 

onderzochtee adhesieve systemen leverden kunsthars uitlopers en een RDI2 

op. . 

Microscopischh onderzoek aan de raakvlakken bij gebruikmaking van de 

tweee "three-step" adhesief systemen (Groep 1 en 2) toonde een hoger 

percentagee aan RDIZ dan bij de "one-bottle" adhesiefsystemen (Groepen 3, 

44 and 5). Dankzij de standaardisering van de SEM waarnemingen op drie 

verschillendee plaatsen (coronaal, mediaal en apicaal derde van de 

stiftpreparatie)) en digitalisering van tag-vorming, kon een statistische 

analysee worden uitgevoerd. Aan de coronale kant kon geen statistisch 

significantt verschil tussen de vijf groepen worden waargenomen. In het 

medialee gebied vertoonden de twee 'one-bottle' systemen (Groepen 3, 4) 

significantt minder kunsthars uitlopers dan de "three-step" producten en het 

experimentelee "one-bottle" systeem (Groep 5). Er kon geen statisch 

significantt onderscheid worden aangetoond tussen de doelmatigheid van de 

driee 'one-bottle' systemen voor al de drie zones in het kanaal. 
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Inn tegenstelling tot het apicale derde van de kanaalpreparatie, bleken tag-

vormingg en RDIZ uniform en goed waarneembaar bij de het coronale en 

medialee deel. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat de effectiviteit in 

micromechanischee verankering bij 'three steps' adhesiefsystemen superieur 

iss aan 'one-bottle' systemen met inachtneming dat de effectiviteit van alle 

systemenn in het apicale deel van de kanaalpreparatie te wensen over laat. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt het probleem van onvoldoende kunstharsuitlopers en 

RDIZ-formatiee in het diepste derde deel van het kanaal behandelt. Uit 

voorafgaandd onderzoek werd afgeleid dat één van de problemen bestond uit 

hett daadwerkelijk ter plekke aanbrengen van de adhesief. Uit diverse 

commercieell verkrijgbare applicatiesystemen werden twee geselecteerd 

voorr verder onderzoek. Het criterium voor succes was de vorming van tags, 

lateralee zijtakken en een hybride laag. Twintig endodontisch behandelde 

elementen,, die om parodontale redenenen aan extractie toe waren werden 

geselecteerd.. De elementen werden zonder voorkeur verdeeld in twee 

groepenn van tien. De combinatie Scotchbond 1® als adhesiefsysteem en 

Relyy X ARC® als cement werd voor beide groepen gebruikt. Echter werd in 

Groepp 1 de priming-adhesiefoplossing met een erg dun microborsteltje 

(micro-brush)) aangebracht, terwijl dat bij Groep 2 met een klein plastic 

borsteltjee geschiedde dat door de fabrikant was meegeleverd. De priming-

adhesiefoplossingg van het 'one-bottle' systeem werd met licht tot 

polymerisatiee gebracht voordat het cement en de stift werden aangebracht. 

Naa de cementeerprocedure werden de monsters voorbereid voor SEM 

onderzoek.. Net als bij het onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 3, 

werdenn de SEM waarnemingen gestandaardiseerd verricht (coronaal, 

mediaall en apicaal derde van de stiftpreparatie) en na digitalisering van tag-

vorming,, kon een statistische analyse worden uitgevoerd. Microscopisch 

onderzoekk van de behandelde interactievlakken toonde bij Groep 1 

(microborstels)) een significant hoger percentage (P<0.05) RDIZ aan dan bij 

Groepp 2. In alle drie zones van het kanaal bij Groep 1 was een duidelijk 

waarneembaree en uniforme tag- vorming en een RDIZ morfologie aanwezig, 
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terwijll in Groep 2 de RDIZ niet werd aangetroffen in het apicale deel van het 

kanaal.. De karakteristieke omgekeerde conusvorm van de kunsthars 

uitloperss kwam in alle onderzochte zones voor, behalve in de apicale zone 

vann Groep 2, waar ze minder uniform en in kortere lengten voorkwamen. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt het probleem van onvoldoende polymerisatie in het 

diepstee derde deel van het geprepareerde kanaal besproken. Uit 

voorafgaandd onderzoek was afgeleid dat één van de problemen om goede 

hechtingg te verkrijgen bestond uit het goed uitpolymeriseren van de 

adhesief.. Polymerisatie wordt op twee wijzen gehinderd. Ten eerste betreft 

hett de grote afstand van de lichttip tot het diepste derde deel van het 

geprepareerdee kanaal. De stiftlengte is minstens 0.9mm en door de 

buurelementenn zal onder klinische omstandigheden de afstand alleen nog 

maarr groter worden. Ten tweede bleek het onder klinische omstandigheden 

moeilijkk om de adhesief gelijkmatig over de stiftruimte aan te brengen en te 

verdelen.. Na polymerisatie was het moeilijk om ds stift op zijn plaats te 

krijgen.. Om deze problemen uit de weg te gaan, werd de z.g. "One shot 

polymerization"" voorgesteld. Hierbij functioneert de doorschijnende stift zelf 

alss lichtgeleider, waardoor de polymerisatie kan worden uitgesteld tot na het 

plaatsenn van de stift. Om de doelmatigheid van deze techniek te toetsen, 

werdd wederom onderzocht in hoeverre vorming van tags, laterale zijtakken 

enn een hybride laag tot stand kwam. Vijftig endodontisch behandelde 

elementen,, die om parodontale redenenen aan extractie toe waren werden 

geselecteerd.. De elementen werden zonder voorkeur verdeeld in vijf 

groepenn van tien. De cementeerbehandelingen waren als volgt: Groep 1: 

Onee Step® met een door de fabrikant bijgeleverd borsteltje aangebracht en 

tott polymerisatie gebracht voordat Dual Link® kunsthars cement werd 

aangebracht;; Groep 2: One Step® met een microborsteltje aangebracht en 

tott polymerisatie gebracht voordat Dual Link® kunsthars cement werd 

aangebracht;; Groep 3: One Step® met een klein borsteltje aangebracht en 

pass tot polymerisatie gebracht nadat Dual Link® kunsthars cement was 

aangebracht;; Groep 4: One Step® met een klein borsteltje aangebracht en 
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pass tot polymerisatie gebracht nadat Dual Link kunsthars cement en de stift 

warenn aangebracht ("one shot polymerization technique"); Groep 5: Ali Bond 

2®® + C & B® kunsthars cement (controle). Na een week werden de 

elementenn behandeld voor SEM analyse. Uit het microscopisch onderzoek 

bleekk dat de RDIZ doorgaans wel zichtbaar was en uniform verdeeld 

aanwezigg in de buitenste twee kanaalzones, maar niet in de apicaal gelegen 

derdee zone. Het gebruik van microborsteltjes leverde verbetering op. De 

"onee shot" behandelde monsters vertoonden in de apicale zone kunsthars 

bolletjess langs de kunsthars uitlopers, wellicht als gevolg van ontoereikende 

polymerisatie.. Hierom werd ook de "one shot" polymerisatietechniek 

verworpenn als goede methode. Indien tevens de microborsteltjes werden 

aangewendd om het adhesiemateriaal op zijn plaats te krijgen ontstond wel 

eenn uniform beeld aan tags en RDIZ langs alle drie zones van de 

kanaalwand. . 

Inn de tweede en derde paragraaf van dit hoofd werd een nieuwe methode 

voorr het vastzetten van wortelstiften onderzocht. Dit systeem berustte op 

eenn combinatie van microborsteltje en zelf-polymeriserende adhesieven. De 

katalysatorr werd op de punt van de microborstel gesprayd terwijl een dunne, 

langsomm de borstel gelegen beschermschacht de basisoplossing bevatte. 

Alduss werd de activering pas bewerkstelligd op het moment van bonding, 

doorr simpelweg het borsteltje diep in de cilinder te persen. De effectiviteit 

vann dit systeem in combinatie met transparante fiberstiften werd in vitro 

getest,, wederom aan de hand van het SEM beeld van kunsthars tags, 

lateralee vertakkingen en hybride laag vorming voor verschillende adhesief 

producten.. !n Groep 1 werd Excite® light curing in combinatie met Variolink II 

kunstharss cement gebruikt. In Groep 2 werd Excite® dual-curing geactiveerd 

mett behulp van de experimentele microborstel in combinatie met MultiLink® 

kunstharss cement. In Groep 3 werd One Step® bonding systeem in 

combinatiee met Dual Link® kunsthars cement gebruikt. In Groep 1 en 3 werd 

dee priming-adhesief-oplossing van het 'one-bottle' systeem met licht 

geïnitieerdd alvorens het kunsthars cement werd aangebracht en de stift werd 

geplaatst.. In Groep 2 werd de adhesief/kunsthars cementcombinatie niet 
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belicht.. Experimentele doorschijnende Vectris stiften werden voor Groep 1 

andd 2 gebruikt en doorschijnende EndoAesthetic® fiberstiften werden voor 

Groepp 3 gebruikt. Na een week werden de monsters voor SEM onderzoek 

klaargemaakt.. Het adhesiesysteem bleek in staat om een RDIZ, kunsthars 

uitloperss en dwarsvertakkingen te kunnen maken. In Groep 2 kon een 

dichteree RDIZ worden aangetoond dan in Groepen 1 en 3. In de monsters 

vann Groep 1 en 3 was slechts in het buitenste tweederde van het kanaal een 

uniformee morfologie van de RDIZ en een uitgesproken tag vorming 

waarneembaar.. Voor zover het de coronale zone betrof, kon er geen 

significantt verschil in morfologie worden aangetoond tussen de drie 

groepen.. Voor de overige zones in het kanaal was het RDIZ- en het 

kunstharss uitlopersbeeld statistisch significant beter in Groep 2 dan in Groep 

11 en 3. 

Tenn slotte werden enige succesvolle klinische cases getoond bij 

gebruikmakingg van dit laatste systeem (zelfactiverend dual-cure 

add hes iefsystem en in combinatie met bijbehorend zelf-polymeriserend 

kunstharscementt voor het vastzetten van Vectris® doorschijnende fiber 

stiften). . 

Inn Hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan esthetische aspecten van het 

werkenn met fiber stiften. Men is er nog steeds niet uit of de oorspronkelijk 

voorgesteldee fibers van koolstof in mechanisch opzicht door glas kunnen 

wordenn vervangen. Werkt men wel met opake fibers (Carbon fiber® of 

Zirconium®)) dan wordt het maskeren een additioneel probleem. Aan de hand 

vann het kunsthars composietmateriaal (Z100®) als referentie, werd bij 

diversee diktewaarden porselein (IPS-Empress®) en cement (Variolink II®) 

vann diverse tinten onderzocht in hoeverre Zirconium® and a Carbon fiber 

pos®tt materiaal kon worden gemaskeerd. Het bleek dat ongeacht de 

onderliggendee materialen, bij geheel keramische IPS-Empress® lagen van 

minimall 2.0mm dikte, geen nadelig esthetisch effect was waar te nemen. Bij 

porseleinn diktes van 1.5 mm was de esthetiek nog te corrigeren met de kleur 

vann het cement, maar bij nog dunnere lagen porselein moet de kleur van de 
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stompp worden aangepast Hoewel de clinicus de cementdikte wel is waar 

niett in de hand heeft, werd gemeten dat een cementdikte van 0.2mm in 

plaatss van 0.1 mm duidelijk beter resultaat geeft op het eindresultaat. Het 

corrigerenn van het eindresultaat met variatie in cementkleur was wel in het 

laboratoriumm meetbaar, maar werd niet van klinisch belang geacht. De dikte 

vann de, min of meer doorschijnende, glazuur imiterende, geheel keramische 

restauratiee bleek de dominante factor bij het maskeren van donker 

gekleurdee stiften. Is dat klinisch niet haalbaar, dan verdienen doorschijnende 

glasfiberr stiften de voorkeur. 

Inn Hoofdstuk 7 werd aan de hand van voorafgaande ervaringen een 

klinischee lange termijn studie gestart aan Vectris® doorschijnende fiber 

stiftenn die gecementeerd werden met zelfactiverende dual-cure 

adhesiefsystemenn in combinatie met bijpassende zelf-polymeriserend 

kunstharscementenn zoals beschreven in hoofdstuk 5. De patiënten zullen 

voorr röntgen, endodontisch en prothetisch vervolgonderzoek worden 

opgeroepenn na 1, 6, 12, 24 en 36 maanden. Op het moment van verschijnen 

vann dit proefschrift waren ervaringen na 12 maanden beschikbaar, waaruit 

bleekk dat de retentie 100% was. 

Conclusiess en Aanbevelingen 

Dee volgende conclusies en aanbevelingen kunnen uit ons laboratorium en 

klinischh onderzoek aan het restaureren van endodontisch behandelde 

elementenn worden getrokken: 

1.. Bij gelijkblijvende, incidenteel, voorkomende mislukkingen komt bij het 

Carbonn Fiber systeem slechts herstelbaar losraken voor, terwijl bij de 

gegotenn stift en opbouw, onherstelbare wortelfracturen optreden. 

2.. Bij even goede resultaten, is het werken met een "one-bottle" adhesief 

systeemm significant eenvoudiger dan met "multi-step" bonding procedures. 

156 6 



3.. Het losraken van fiberstiften moet voornamelijk worden toegeschreven 

aann onvoldoende hechting in het apicale derde deel van de stiftruimte. 

4.. Betrouwbare en voorspelbare hechting wordt significant verbeterd indien 

dee etsvloeistof uiterst zorgvuldig wordt verwijderd, bijvoorbeeld met een 

spuitjee en een endo-naald, gevolgd door waterspoelen en drogen. 

5.. Betrouwbare en voorspelbare hechting over de gehele lengte van de stift 

wordtt significant verbeterd bij gebruikmaking van microborsteltjes als 

transportinstrumentt voor de adhesief vloeistof. 

6.. Toepassing van een "dual cure" systeem, voor zowel de adhesief 

kunstharss als het cement, bevordert de polymerisatie in het apicale 

derdee deel van de stiftpreparatie. 

7.. Gebruik van een doorschijnende stift als lichtgeleider binnen het kanaal 

draagtt niet bij aan de polymerisatie in het apicale derde deel van de 

stiftpreparatie. . 

8.. Alleen indien de geheel keramische esthetische kroon dunner is dan 

2.0mm,, is het aan te bevelen om kwarts- of glasfibers in plaats van 

koolstoffiberss te gebruiken. 
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