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Samenvatting

Het plaatsen van orthodontische apparatuur in de mond belemmert voor de meeste

orthodontische patiënten het behoud van een goede mondhygiëne. Het biedt orale

bacteriën tal van nieuwe oppervlakken om zich aan te hechten en verandert de

orale microflora. Bacteriële hechting en biofilmvorming tijdens een orthodontische

behandeling kan leiden tot een scala van ernstige problemen, zoals demineralisatie

van glazuur en ontsteking van zachte weefsels. Inzicht verkrijgen in bacteriële

hechtingskrachten aan orthodontische materialen is belangrijk voor zowel

fundamenteel als klinische onderzoek in de orthodontie en zorgt voor de

ontwikkeling van preventieve maatregelen. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van

biofilmvorming en preventieve maatregelen in de orthodontie. In het eerste deel

zijn de samenstelling en de mechanismen van biofilmvorming op en rond

orthodontische apparatuur besproken. Factoren die van invloed zijn op

biofilmvorming worden gepresenteerd aan de hand van specifieke aspecten van

orthodontische materialen, zoals beugels, cement, ligeren van apparatuur, boog

draden en retainers. In het tweede deel worden mogelijke klinische gevolgen van

orthodontische biofilms en de meest voorkomende complicaties, zoals witte vlek

laesies en gingivale ontstekingen, besproken. In het derde deel zijn behandeling

en preventieve maatregelen beschreven. Behandelingen van gedemineraliseerd

glazuur en ontsteking van zacht weefsel worden besproken, alsook recente

ontwikkelingen in zowel fundamenteel als klinisch onderzoek. Preventieve

maatregelen met betrekking tot het controleren van biofilmvorming rondom

orthodontische apparatuur zijn mechanische verwijdering, chemische behandeling

en veranderingen van orthodontische materialen door het toevoegen van

antimicrobiële stoffen. Het hoofdstuk eindigt met een discussie over de uitdagingen

en mogelijkheden met betrekking tot onderzoek naar biofilmvorming rondom

orthodontische apparatuur.
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Uit klinische waarnemingen blijkt dat de overgang van bracket-cement-glazuur

de meest kwetsbare plek is voor bacteriële hechting. Bacteriële hechtingskrachten

bepalen de stabiliteit van biofilms op deze plek. In Hoofdstuk 2 zijn de

hechtingskrachten van negen orale bacteriestammen, zowel initiële kolonisten als

cariogene stammen, op de drie essentiële materialen, bracket-cement-glazuur,

gemeten met behulp van atomaire kracht microscopie (AFM), in de aanwezigheid

en afwezigheid van een speekselfilm. Fysisch-chemische eigenschappen van deze

materialen zijn onderzocht om de relatie tussen bacteriële hechtingskrachten en

orthodontische materiaal oppervlakken vast te stellen. Onze resultaten toonden

aan dat ruwe cement oppervlakken de sterkste hechtingskrachten uitoefenen,

gevolgd door roestvrijstaal en glazuur, bij afwezigheid van een speekselfilm. Een

speekselfilm reduceerde zowel de bacteriële hechtingskrachten op de

verschillende materialen, alsook het verschil in hechtingskrachten tussen de

materialen. In het algemeen hadden de vroege kolonisten (Streptococcus mitis,

Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis en Actinomyces naeslundii) grotere

hechtingskrachten dan de cariogene bacteriestammen (Streptococcus sobrinus,

Streptococcus mutans en Lactobacillus acidophilus).

In Hoofdstuk 3 hebben we de toename van de kracht in de tijd van bacteriële

hechting op glazuur dat bedekt is met speeksel bestudeerd. De hechtingskrachten

van streptokokken in contact met glazuur dat bedekt is met speeksel stegen van

ongeveer -0,7 nN tot -10,3 nN binnen 120 s. De vroege kolonisten op glazuur dat

bedekt is met speeksel (S. mitis, S. sanguinis) hebben sterkere hechtingskrachten

dan de meer cariogene stammen (S. sobrinus, S. mutans). Met behulp van

Poisson analyse, kunnen de hechtingskrachten worden onderscheiden in een

waterstofbrug en een niet-specifieke kracht. De sterkere aantrekkende kracht door

een waterstofbrug van vroegere kolonisten resulteerde in grotere

hechtingskrachten op glazuur dat bedekt is met speeksel, zowel na 0 s als na 120

s. De overgang van reversibele naar irreversibele binding van orale streptokokken
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op glazuur dat bedekt is met speeksel kan derhalve toegeschreven aan de vorming

van waterstofbruggen.

Veel studies met betrekking tot de sterkte van bacteriële hechtingskrachten zijn

uitgevoerd op niet-geleidende oppervlakken zoals glas, silicium en glazuur. Er is

echter nog geen onderzoek gedaan naar de sterkte van bacteriële

hechtingskrachten op geleidende oppervlakken, zoals roestvrijstaal. Daarom is in

Hoofdstuk 4 de sterkte van bacteriële hechtingskrachten op roestvrijstaal

oppervlakken met behulp van Poisson analyse onderzocht. Hechtingskrachten

gemeten tussen de AFM sonde die bedekt is met streptokokken en een

roestvrijstalen oppervlak, zowel in afwezigheid en aanwezigheid van een

geadsorbeerde speekselfilm, werden groter met toenemende contact tijd.

Gelijktijdig met de toename van de hechtingskracht was er een toename van het

aantal kleine pieken in de terugtrekkende kracht-afstand AFM curves. Poisson

analyses van de hechtingskrachten van streptokokken die gehecht zijn aan met

speeksel gecoat roestvrijstaal wijzen in de richting van afstotende niet-specifieke

Lifshitz-Van der Waals krachten. Het interessante was, dat aantrekkende krachten

werden waargenomen tussen streptokokken en roestvrijstaal zonder een

speekselfilm. Wij denken dat dit kan worden verklaard door de aantrekkingskracht

tussen de negatief geladen streptokokken en positieve spiegelladingen in het

geleidende materiaal, die zich niet kunnen ontwikkelen in een niet-geleidend

materiaal of in de aanwezigheid van een niet-geleidende eiwitlaag op het

roestvaststalen oppervlak.

Orthodontisch cement heeft, in klinische situaties, meestal een ruwer oppervlak

dan glazuur en bracket oppervlakken, wat de bacteriën beschermt tegen orale

verwijderingskrachten, zoals speekselvloed en tongdruk. In Hoofdstuk 5 werden

de twee meest gebruikte orthodontische composiet cementen geëvalueerd met

betrekking tot de invloed van hun oppervlakte ruwheid op bacteriële

hechtingskrachten. Verschillende oppervlakte ruwheden van composiet zijn

verkregen door het slijpen en polijsten van de composiet oppervlakken en
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bedroegen 20 nm, 150 nm en 350 nm bij afwezigheid van een speekselfilm, en 17

nm, 80 nm en 250 nm bij aanwezigheid van een speekselfilm. De initiële

hechtingskrachten bij afwezigheid van een speekselfilm lagen tussen -0,7 en -0,9

nN voor de gladde composiet oppervlakken en tussen -1,0 en -2,0 nN voor de

ruwere oppervlakken. Bij aanwezigheid van een speekselfilm bleken ruwere

oppervlakken nog steeds sterkere hechtingskrachten uit te oefenen dan de gladde

oppervlakken, ongeacht het soort composiet of bacteriële stammen die werden

gebruikt. Concluderend, de hechtingskrachten van streptokokken aan

orthodontische composiet nemen toe met toenemende ruwheid van het composiet

oppervlak. Hechtingskrachten van S. mutans werden minder beïnvloed door

composiet oppervlakteruwheid dan van S. sanguinis.

Hoofdstuk 6 bestudeert de integratie van een niet-bactericide monomeer

(QAC, 3-(methacryloylamino) propyl trimethylammoniumchloride) in een

orthodontische composiet. Het QAC-gemodificeerde composiet resulteerde, bij

contact, in sterke doding van orale streptokokken binnen 15 min, afhankelijk van

de hoeveelheid QAC in het composiet, met als minimaal vereiste concentratie 16%

tot 20% (w/w). Het doden van streptokokken door contact met het composiet nam

weliswaar af wanneer het gemodificeerde composiet was gecoat met een

speekselfilm, maar het dodend effect was nog steeds significant aantoonbaar. Er

werd geen cytotoxische effect waargenomen van QAC-gemodificeerde

composieten voor fibroblasten van de huid. De hechtingssterkte van het composiet

met het glazuuroppervlak (12 ± 3 MPa) werd kleiner met een toenemende

hoeveelheid QAC in het composiet en daalde tot 50% van de oorspronkelijke

hechtingssterkte als er 20% (w/w) QAC in het composiet was gemengd. Deze

resultaten impliceren dat QACs effectief kunnen worden geïntegreerd in

orthodontische composieten om bactericide activiteit zonder cytotoxiciteit te

bieden. Desalniettemin moet worden vastgesteld of het verlies in hechtingssterkte

klinisch acceptabel is of dat er aanvullende modificaties van het composiet nodig

zijn om de hechtingssterkte te vergroten..
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In Hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten en conclusies van dit

proefschrift en hun klinische implicaties besproken, evenals mogelijke nieuwe

preventieve maatregelen op basis van de resultaten van dit proefschrift.


