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DUTCH SUMMARY-SAMENVATTING
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SAMENVATTING

De meeste klinische mislukkingen van adhesief bevestigde keramische
restauraties vinden een oorsprong aan het grensvlak tussen
bevestigingscement en het interne oppervlak van de restauratie. Daarom
evalueerde de studie in hoofdstuk II het effect van drie methoden van
oppervlakteconditionering op de hechtsterkte van een composietcement (op
basis van Bis-GMA) aan de volgende keramieken: glaskeramiek, met glas
geïnfiltreerd alumina, met glas geinfiltreerd  en met zirkoniumoxide versterkt
alumina.

De drie conditioneringmethoden waren: (1) etsen met hydrofluoride (HF),
(2) zandstralen met aluminiumoxide en (3) tribochemische silicacoating, alle
gevolgd door aanbrengen van silaan. Van deze preparaten werd de
afschuifsterkte bepaald na droog bewaren en na thermocycling in water (6000
cycli). De hypothese in deze studie was dat alumina in de keramische matrix
voldoende sterke hechting aan composietcement zou kunnen bereiken door
covalente bruggen tussen oppervlakkige hydroxylgroepen en gehydrolyseerde
silanolgroepen van het silaan: -Al-O-Si-. De hechtsterkte van het Bis-GMA
cement na de verschillende conditioneringmethoden was afhankelijk van het
type keramiek. Etsen met HF gaf de beste resultaten bij keramieken met een
glasmatrix. Zandstralen gevolgd door silanisering resulteerde in een hogere
hechtsterkte voor de hoog-alumina keramieken. Silicacoating gevolgd door
silanisering gaf nog hogere hechtsterktes. De wijze van bewaren van de
preparaten had significante invloed op de hechtsterkte, waarbij thermocycling
leidde tot lagere hechtsterktes, vooral in de met glas geinfiltreerde met ZrO2
versterkt alumina.

Van plastische stiftopbouwen is bekend dat opbouwmaterialen los kunnen
raken van titanium stiften. Om functionele belasting te kunnen weerstaan moet
de hechting tussen stift en opbouwmaterialen sterk en duurzaam zijn. In de
studie in hoofdstuk III wordt de interactie onderzocht tussen 6 merken van
verschillende typen opbouwmaterialen en titanium stiften. De stiften waren
voorbehandeld met een van de volgende methoden: Silicoater Classical,
Silicoater MD, Rocatec, Kevloc en Siloc. Deze conditioneringmethoden zijn
alle gebaseerd op silicacoating en silanisering of acrylisering. In de
controlegroepen werd geen voorbehandeling toegepast. Na conditionering
werden 2 verschillende lichthardende opaquers op de stiften aangebracht, één
op basis van methacrylaat en één op bismethacrylaatbasis.

De hechtsterkte van de opbouwmaterialen aan de stiften werd onderzocht
met een torque test. Deze methode is vrij aggressief in vergelijking met andere
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bestaande hechtsterkte onderzoeken. Het type opbouwmateriaal beinvloedde
de hechtsterkte na thermocycling significant. Hybride composieten en
compomeren vertoonden een hogere torsieweerstand dan de microfill
composieten en harsgemodificeerd glasionomeercement.

De weerstand tegen torsiekrachten was het grootst bij Siloc, in
afnemende volgorde gevolgd door Silicoater Classical, Silicoater MD, Rocatec
en Kevloc.

Hechtsterktes werden ook beinvloed door het type opaquer: de
methacrylaat opaker gaf hogere waarden dan het bismethacrylaat type.
Monomethacrylaten zijn lineaire polymeren met hoge flexibiliteit en goede
adhesie, maar polymerisatie met licht is moeilijker. Daarentegen vertonen de
bismethacrylaten in hoge mate crosslinking, maar zijn ze brosser.

Doordat in toenemende mate volwassen patiënten vragen om orthodontische
behandeling komt het vaker voor dat brackets op porseleinen restauraties
moeten worden geplaatst en dat patiënten vragen om bijna onzichtbare
brackets.

Helaas is de hechting van brackets aan keramische restauraties nog
steeds niet betrouwbaar. De eisen die worden gesteld aan hechting zijn in de
orthodontie anders dan in de restauratieve tandheelkunde. In de orthodontie
hebben hechtprocedures een semi-permanent karakter: de hechting moet zo
sterk zijn dat brackets niet tijdens behandeling los raken, maar ook zo zwak
dat ze gemakkelijk zijn te verwijderen na behandeling, zonder beschadiging
van tandmateriaal of ander substraat.

Hoofdstuk IV beschrijft een onderzoek naar het effect van vijf verschillende
oppervlaktebehandelingen op de hechting van polycarbonaat brackets aan
veldspaat porselein.

De brackets werden gecementeerd met lichthardend composiet, nadat het
porselein was behandeld met een van de volgende conditioneringmethoden:
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(1) etsen met fosforzuur + primer + bonding agent, (2) etsen met
hydrofluoridezuur + primer + bonding agent, (3) tribochemische silicacoating
(chair-side), (4) zandstralen met aluminapartikels + silaan + bondingagent.
De hechtsterktes werden bepaald met afschuiftest, na thermocycling. Omdat
orthodontische behandelingen relatief kort duren zijn de hechtsterktes
bepaald na “slechts” 1000 cycli.

De conditioneringtechnieken hadden verschillende hechtsterktes tot
gevolg. De beste resultaten werden bereikt na zandstralen of silicacoating
gevolgd door silanisering. Dit zou kunnen betekenen dat etsen en primer en/of
bondingapplicatie niet langer nodig is. Na los raken van de brackets werden de
breukvlakken onder scanning elektronenmicroscoop onderzocht op de wijze
van falen. Deze werd geclassificeerd volgens de gemodificeerde Adhesive
Remnant Index (ARI).

In de fosforzuur-groep trad breuk voornamelijk op ter plaatse van het
grensvlak van porselein met composiet, waarbij alle cement achter bleef op de
bracket. In de met hydrofluoridezuur behandelde groep bleef meestal minder
dan de helft van de composiet achter op het porseleinoppervlak.

In de beide gezandstraalde groepen bleef meer dan de helft van het
bevestigingscomposiet zitten aan het porselein en aan de brackets. In de
silicacoating groep echter, was het composiet grotendeels los geraakt van de
bracket maar achter op het porselein.

Uit observatie van de breukvlakken blijkt dat de kritieke parameter de
sterkte van de adhesieve verbinding van het cement aan zowel bracket als
porselein is.

Etsen met hydrofluoride zou geschikt kunnen zijn voor orthodontische
gebruik, maar de gezondheidsrisico’s van intraorale toepassing mogen niet
onderschat worden.

In composietrestauraties treden door blootstelling aan het aggressieve
mondmilieu veranderingen op, die verantwoordelijk zijn voor processen als
verkleuring, microlekkage, slijtage, randbreuk, delaminatie. Ook kan
bulkfractuur optreden.
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Bij geringe schade aan een overigens goed functionerende restauratie,
zou reparatie van de restauratie te verkiezen zijn. Maar omdat hechting van
kunststof aan reeds uitgehard composiet moeilijk is te realiseren, wordt vaak
gekozen voor vervanging van de restauratie.

Een adequate conditioneringmethode zou het mogelijk moeten maken
hechting tussen nieuw en oud composiet te verkrijgen, waarmee de oude
restauratie kan worden bedekt met een nieuwe laag composiet. In hoofdstuk V
wordt een onderzoek beschreven waarin de effecten van drie
conditioneringmethoden op afschuifsterkte van oud aan nieuw composiet
werden geëvalueerd. Vijf verschillende composieten werden voorbehandeld
met drie methoden: (1) etsen met 9,5% hydrofluoride (HF), (2) zandstralen met
50 �m aluminiumoxide en (3) silicacoating met 30 �m siliciumoxide (CoJet®-
zand). Na voorbehandeling werd een laag viskeus diacrylaat veneering
particulate filler composiet (PFC) aangebracht. De hechtsterkte werd bepaald
in afschuiftest na droog bewaren en na thermocycling (6000) cycli.
Hechtsterktes waren groter na silicacoating + silanisering en waren
verschillend voor de diverse geteste composieten.

HF blijkt de vulstofpartikels op te lossen, maar resulteerde in de minst
gunstige hechtwaardes vergeleken met de andere methodes. Zandstralen
verhoogt de hechtsterktes onafhankelijk van het type composiet. Bij alle met
HF behandelde preparaten werden lagere hechtwaarden gevonden dan na
bewaren in droge conditie, maar na zandstralen en silicacoating plus
silanisering waren geen significante verschillen tussen de samples na droog
bewaren en na thermocycling.

Complete of gedeeltelijke knobbelfractuur in met amalgaam gerestaureerde
elementen is een bekend klinisch probleem in de tandartspraktijk. In de studie
gepresenteerd in hoofdstuk VI wordt geprobeerd een betrouwbare methode
te vinden voor het restaureren van fracturen zonder boren en zonder
verwijderen van nog goed functionerende amalgaamrestauraties. Het effect
van verschillende oppervlaktebehandelingen op de afschuifsterkte van een
hybride composiet op vers amalgaam werd geëvalueerd. Amalgaam werd op
3 manieren voorbehandeld: (1) Alloy primer + opaquer, (2) zandstralen met 
50 �m aluminiumoxide + alloy primer + opaquer, (3) silicacoating met 30 �m
siliciumoxide + silanisatie + opaquer, (4) opaquer + gepreïmpregneerde
bidirectionele E-glas vezel sheets, (5) silicacoating + silanisatie +
glasvezelsheets, (6) silicacoating + silanisatie + opaquer + glasvezelsheets.
Ongeconditioneerd amalgaam vormde de controlegroep.

Oppervlakteruwheid (Rz) werd gemeten bij de controlegroep en de
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gezandstraalde groep. Afschuifsterktes werden bepaald na droog bewaren en
na thermocycling (6000 cycli).

De resultaten laten zien dat silicacoating + silaan gecombineerd met
glasvezel sheets een veelbelovende techniek kan zijn om composiet aan
amalgaam te hechten.

De conditioneringmethoden hadden invloed op de hechtsterktes.
Zandstralen van het amalgaam gaf hogere hechtsterktes dan de
controlegroep en de alloy primer groep in droge omstandigheden. Na
thermocycling werden significant lagere hechtsterktes gemeten voor alle
conditioneringmethoden.

In hoofdstuk VII worden de methodologische aspecten van de onderzoeken
in hoofdstukken II tot en met VI en de resultaten verkregen na thermocycling
in relatie tot de aanbevolen ISO standaard besproken. De effectiviteit van
verschillende hechtprocedures en enkele schadelijke aspecten van
hydrofluoridezuur worden kritisch tegen het licht gehouden en toekomstig
onderzoek omtrent oppervlakteanalyse wordt beschreven.Verder worden in dit
hoofdstuk recente data genoemd, die na het voltooien van het proefschrift
door de auteur zijn verkregen uit onderzoek naar zandstralen en silicacoating
+ silanisatie. Nader onderzoek naar de werkingsmechanismen en
duurzaamheid van deze methoden worden besproken. Tot slot worden de
resultaten van dit proefschrift geëxtrapoleerd naar de klinische situatie. De
resultaten van dit proefschrift laten een gunstig effect zien van combinaties
van micromechanische en chemische hechttechnieken op verschillende
substraten. Klinische toepassing kan de levensduur van tandheelkundige
restauraties verlengen en kan voorkomen dat volledige vervanging van
restauraties noodzakelijk is bij geringe onvolkomenheden. Hiermee kan
onnodig trauma aan tandweefsel worden voorkomen en kunnen kosten
bespaard worden.
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