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Samenvatting g 

Samenvatting g 

Fluoridee is bekend als effectief cariësremmend middel. Sinds fluoride in de tandzorg 
eenn plek heeft gekregen, is de cariësprevalentie aanzienlijk gedaald. 

Echterr voor patiënten met een hoog cariësrisico kan fluoride alleen, zelfs in hogere 
concentraties,, het ontstaan van cariës niet voorkomen. Antimicrobiële middelen 
wordenn geopperd als aanvulling of alternatief in de preventie van cariës. Het 
preventievee effect van deze middelen wordt eerst in vitro getest, alvorens deze 
middelenn klinisch worden getoetst. Een deugdelijk 'mondmodel' waarvan zowel de 
bacteriënn als het cariësproces deel uitmaken, is hiervoor nodig. Onderzoek heeft laten 
zienn dat vrijwel alle bacteriën, ook de mondbacteriën, in zogenaamde biofilms leven. 
Dee eigenschappen van bacteriën veranderen wanneer zij in een biofilm groeien. Om 
dezee reden zal een 'mondmodel' dat het preventieve effect van antimicrobiële 
middelenn test, een biofilm model moeten zijn. De Constant Depth Film Fermenter 
(CDFF)) laat, als biofilm model, een goede simulatie van de mond zien, evenals een 
goedee testreproduceerbaarheid. 

Doell  van dit proefschrift was om de CDFF verder te ontwikkelen als cariësmodel 
omm dit vervolgens te gebruiken in de studie naar cariëspreventieve middelen, in het 
bijzonderr fluoride en chloorhexidine. 

Inn de beschreven studies wordt een cariës pathogene bacterie, Streptococcus mutans 
gekweektt als biofilm in de CDFF. Stukjes tandbeen (al dan niet met groeven) werden 
gebruiktt als ondergrond (substraat) voor deze biofilm. 

Inn hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat zich ontkalkingen (laesies) kunnen 
ontwikkelenn in tandbeen dat bedekt is met biofilm. De grootte van de laesies nam toe 
inn de tijd als ook met de toegediende hoeveelheid suiker. De conclusie luidde dat de 
CDFFF gebruikt kan worden als demineralisatie (ontkalkings-) model waarmee cariës 
kann worden nagebootst. 

Inn de CDFF werd herstel van de laesies gezien nadat fluoride al dan niet in 
combinatiee met chloorhexidine was toegediend, aldus hoofdstuk 3. Deze bevinding 
maaktt de CDFF tot een geschikt remineralisatie model. 

Inn hoofdstuk 4 werd de concentratie chloorhexidine verlaagd. Vervolgens werd het 
effectt van de combinatie fluoride-chloorhexidine op biofilms en laesievorming in 
tandbeenn vergeleken met de toediening van chloorhexidine alleen. De resultaten laten 
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zienn dat de CDFF een geschikt cariësmodel is en dat de CDFF gebruikt kan worden 
omm het effect van carièspreventieve middelen te testen. 

Hoofdstukk 5 behandelt het effect van het substraat op de biofilmvorming; hierbij 
werdenn tandbeen en polyacrylaat (PA) bestudeerd. De resultaten gaven aan dat het 
typee substraat niet alleen de pH-respons van de biofilm beïnvloedde, maar ook de 
gevoeligheidd van de biofilm voor antimicrobiële middelen. 

Tenn slotte wordt in hoofdstuk 6 de gevoeligheid van bacteriën voor chloorhexidine 
naderr onderzocht. Bacteriën die in een biofilm ongestoord hebben kunnen groeien, 
wordenn vergeleken met solitair levende soortgenoten eveneens oorspronkelijk 
verkregenn uit de biofilm. Het effect van aanwezige groeven in het substraat is 
meegenomenn in deze vergelijking. Aangetoond werd dat dergelijke groeven de 
gevoeligheidd van de biofilm voor antimicrobiële middelen beïnvloedden. 

Conclusie e 

Dee CDFF kan worden gebruikt als cariësmodel. Het is een geschikt model om het 
effectt van cariëspreventieve middelen op het cariësproces te testen. Het type substraat 
alss mede de aanwezigheid van groeven hierin kunnen de eigenschappen van de 
biofilmm significant beïnvloeden, met name de gevoeligheid hiervan voor 
antimicrobiëlee middelen. 
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