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Samenvattingg en Conclusies

Naastt het herstel van de biologische functies van aangetast taftdweefsel wordt met de moderne
restauratievee tandheelkunde tevens gestreefd naar het behoud van esthetiek. Met de thans
beschikbaree tandkleurige materialen zoals keramiek en kunststof composieten is het mogelijk om
esthetischh acceptabelerestauratieste vervaardigen. Wanneer adhesieve materialen en technieken
wordenn toegepast is het, dankzij de afsluitende en versterkende effecten van de hechting aan
tandweefsell en/of vulmaterialen mogelijk om de functionele en biologische vereisten te
vervullen.. Voor het herstellen van kleine en middelgrote caviteiten wordt op dit moment
voornamelijkk gebruik gemaakt van directe restauratieve technieken en vormen de hybride
composietenn het eerste materiaal van keus. Echter, de krimpspanningsontwikkeling, die tijdens
dee verharding optreedt bij deze materialen vormt nog steeds één van de belangrijkste nadelen van
ditt materiaal. De grote krimpspanningen die op de tand in werken, kunnen leiden tot vervorming,
randspleten,, postoperatieve hypergevoelighëid en microlekkage. Voor grote caviteiten, waar ook
hett herstellen van de anatomische vorm een veeleisende taak kan zijn, zijn restauraties welke
wordenn vervaardigd door middel van indirecte technieken, zoals bijvoorbeeld volledig
keramischee restauraties, goed toepasbaar. Door de indirecte restauratieve techniek toe te passen
iss het eenvoudiger om de tandvorm en anatomie te construeren. Bovendien blijft de
krimpspanningsontwikkelinggtijdenshet verharden van het kunststofcement slechts tot een dunne
cementlaagg beperkt Het succes van dergelijke restauraties wordt in grote mate bepaald door de
mechanische,, biologische en esthetische eigenschappen van het adhesieve cement dat wordt
gebruiktt om de restauraties te bevestigen.
Eenn gecombineerd project tussen de sectie Tandheelkundige Materiaalwetenschappen en de
sectiee Pröthetische Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
(ACTA)) is opgezet om de verschillende parameters, die restauraties vervaardigd door middel van
dee indirecte techniek kunnen beïnvloeden, in vivo en in vitro te bestuderen. Het onderzoek dat in
ditt proefschrift wordt beschreven maakt deel uit van dit project en had twee doelstellingen:
1.. de verbetering van de esthetiek van restauraties, vervaardigd van monochromatisch
machinaall bewerkt keramiek en
2.. de verbetering van de hechtsterkte aan dentine met adhesieve cementen, die voor dit soort
restauratiess worden toegepast.
Inn Hoofdstuk 1, wordt een overzicht gegeven van de materialen en de technieken voor de
vervaardigingg van tandkleurige indirecte restauraties en beschreven wat hun voor- en nadelen
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zijnn ten opzichte van metalen- en directe composietrestauraties. Het gebruik van het CERECsysteemm waarbij 'monocolored ceramic blocs' tot indirect vervaardigde inlay-restauraties worden
verwerkt,, leidt tot bevredigende esthetische resultaten. Echter, wanneer met dezelfde methode
restauratiess worden vervaardigd die in de mond meer in het zicht vallen, bijvoorbeeld onlays,
kann de toepassing van dit systeem tot minder goede esthetische resultaten opleveren. Wanneer de
restauratiee m.b.v. manuele technieken wordt bedekt met verschillend gekleurde laagjes porselein
leidtt dat tot verbetering van het esthetisch resultaat. Bovendien kan men daarmee individuele
karakteristiekenn (ontkalkingen, verkleuringen), zoals aanwezig in aangrenzende natuurlijke
tanden,, nabootsen om zo een natuurlijk ogende restauratie te realiseren. Naast het verbeteren van
dee esthetiek, kan men door het aanbrengen van een porseleinelaagje ook de occlusie en de sterkte
vann de definitieve restauratie verbeteren. In Hoofdstuk 2 wordt een klinisch onderzoek bij 27
patiëntenn beschreven, waarbij deze memode wordt geëvalueerd als middel om de esthetiek van
eenn volledig keramische onlay-restauratie, vervaardigd d.m.v. de CEREC-technologie, te
verbeteren.. De methode bevatte een experimenteel op een schouderpreparatie gebaseerd onlaypreparatieontwerpp en een wijziging van het standaard digitale restauratieontwerp. Daarmee werd
óccmsalee ruimte gecreëerd voor het manueel aanbrengen van standaard tandheelkundig
porselein,, waardoor de esthetiek van de restauratie kon worden geoptimaliseerd. Gedurende de
observatieperiode,, die varieerde tussen 1 en 4 jaar na plaatsing, werden geen gebreken aan de
restauratiess geconstateerd. De conclusie wordt getrokken dat deze techniek kan worden toegepast
omm een esthetisch en functioneel bevredigende volledig keramische restauratie te vervaardigen.
Inn Hoofdstuk 3, werd de micro-treksterkte test gebruikt voor het evalueren van de
hechtsterktee van kunststofcementen aan geprefabriceerde keramische en compösietblokken,
waarvann de oppervlakken verschillende voorbehandelingen hadden ondergaan. Het effect van
driee oppervlaktebehandelingen werd geëvalueerd:
1.. het aanbrengen van een adhesief, voorafgaand aan het aanbrengen van het cement,
2.. het etsen met fluorwaterstofzuur (HF) gevolgd door süanisering en
3.. een combinatie van de vorige twee behandelingen.
Voorr het keramische materiaal werd gevonden, dat voorbehandeling van het oppervlak met HF
gevolgdd door silanisering noodzakelijk is om een adequate cement-keramiekhechting te
verkrijgen.. Bovendien bleek, dat het aanbrengen van adhesieven op HF geëtste en gesilaniseerde
keramischee oppervlakken, voorafgaand aan het aanbrengen van het cement, de hechtsterkte
alleenn

verhoogde,

wanneer

het

adhesief

vulstoffen

bevat.

Voor

geprefabriceerde

composietblokken,, waarbij adhesief was aangebracht, voorafgaande aan het aanbrengen van het
cement,, verbeterde de hechtsterkte in alle gevallen zowel geetste alsniet-geetste oppervlakken.
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Ookk werd geconstateerd dat de hechting aan de pregefabriceerde composietblokken superieur
wass aan die aan keramische blokken. Dit wijst erop dat een brosser materiaal, zoals keramiek, bij
lageree waarden in het adhesieve hechtvlak faalt dan het veerkrachtiger composiet. Bovendien
kann het elastischer composiet als substraat, de krimpspanningen die tijdens de polymerisatie van
hett cement worden geproduceerd beter opvangen.
Dee duurzaamheid van de cement-keramiekhechting is essentieel voor de levensduur van de
volledigg keramische restauratie. Verslechtering van de hechting met de tijd kan leiden tot het
verliess van ondersteuning voor het brosse keramische restauratiemateriaal met als gevolg, dat de
restauratiee kan breken, gaat lekken, verkleurt of loskomt In Hoofdstuk 4, werd de invloed van
tweee belangrijke parameters op de sterkte en de duurzaamheid van de hechting van twee
cementenn aan keramische substraten onderzocht. De eerste parameter was het gebruikte type van
zuurr als voorbehandelingsmiddel (fluorwaterstofzuur (HF) of fosforzuur (H3PO4)) en de tweede
wass de aard van het adhesief (hydrofiel of hydrofoob), dat voorafgaand aan het aanbrengen van
hett cement werd aangebracht. Twee verschillende hydrofiele adhesieven werden getest
(OptiBondd Solo Plus, en Syntac Single Component) en één hydrofoob adhesief (Visio Bond).
Visioo Bond heeft in tegenstelling tot Syntac Single Component en OptiBond Solo Plus,
hydrofobee

eigenschappen,

omdat het alleen bestaat uit een tricyclisch

alifatisch

diacrylaatmonomeer,, een verzadigde koolwaterstof met twee acrylaat groepen. De duurzaamheid
vann de cement-keramiekhechting werd getest op cemeöt-keramiek microstaafjes, zoals deze
wordenn gebruikt in de microtreksterktetest. Deze microstaafjes met een doorsnede van 1 mm
werdenn in water van 37 °C bewaard gedurende 1 dag, 7 dagen, of 28 dagen. Het bleek, dat met
silaniserenn van HF-geetste oppervlakken een sterkere en duurzamere cement-keramiekhechting
konn worden bereikt dan met silaniseren van H3PO4 behandelde oppervlakken. Ook werd
geconstateerdd dat bij de toepassing van een adhesief tussen het cement en het keramiek, de
hydrofilieiteitt van het adhesief een significante invloed op de duurzaamheid van de cementkeramiekhechtingg heeft. Aanvankelijk verbeterde de hechtsterkte door de toepassing van een
adhesief,, maar na blootstelling aan water bleek de hechting van de hydrofiele adhesieven snel te
verminderen,, hetgeen verklaard wordt door wateropname. Anderzijds, vertoonde het hydrofobe
adhesieff een stabiele hechting in water, terwijl naar verwachting de hechtsterkte op zich van dit
adhesieff mogelijk verder te verbeteren is door een kleine verandering van de molecuulstructuur,
alss de C=C functionele groepen aan langere ketens zouden zijn bevestigd.
Eenn afname van de hechtsterkte na blootstelling aan water werd eveneens in eerder
onderzoekk gemeld voor de hechting aan dentine [Hoofdstuk I ref # 66-69]. De belangrijkste
oorzakenn die hiervoor genoemd werden, waren hydrolyse van de collageenfibrillen net onder de
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hybridee laag en/of hydrolytische desintegratie van het adhésief als gevolg van onvolledige
omzettingg van monomeren door contact met het vochtige dentine. Echter in de huidige studie
(Hoofdstukk 4) was het substraat een keramisch materiaal, dat in tegenstelling tot dentine
hydrolytischh stabiel is. Hieruit kon worden afgeleid dat de afname van de hechtsterkte aan
dentine,, zoals vermeld in de literatuur, wellicht voor een belangrijk deel het gevolg is van
instabiliteitt van de hydrofiele adhesieven na blootstelling aan water. Deze bevindingen maken
hett aantrekkelijk om voor de evaluatie van de duurzaamheid van de hechting van verschillende
soortenn dentine-adhesieven de in Hoofdstuk 4 beschreven methodologie toe te passen op
microstaafjess met het stabiele keramisch materiaal als substraat in plaats van dentine als
substraat. .
Inn Hoofdstuk 5 wordt het onderzoek beschreven naar de hechting aan dentine. Dentine vormt
hett tweede hechtvlak, dat betrokken is in het plakken van indirecte restauratiematerialen met
adhesievee kunststofcementen. In deze studie werd de hechtsterkte onderzocht van drie adhesieve
kunststofcementen,, waarvan de zelfetsende primers een verschillende zuurgraad hadden. Twee
vann deze cementen waren zogenoemde 'dual-cure' cementen, die zowel door mengen als door
üchtinitiatiee verharden, en het derde cement was een op PMMA gebaseerd kunststofcement, dat
alleenn door mengen verhardt. In het byzonder werd gekeken naar hét effect op de hechtsterkte
vann een verlenging van de inwerkingstijd (30, 60 of 180 s) van de zelf-etsende primers op het
deritineoppervlak.. De hypothese was, dat in tegenstelling tot de 'total etch' adhesieve
kunststofcementen,, verlenging van conditioneringstijden van dentine met zelf-etsende primers,
dee hechtsterkte van adhesieve kunststofcementen kan verbeteren. Om de resultaten te verklaren
enn te ondersteunen werd tevens een scanning electronen-microscopische studie (SEM)
uitgevoerd.. Hierbij werd gekeken naar de breukvlakken van de testmonsters uit de
hechtstérktetestt en naar intacte cement-dèntine hechtvlakken én dentineoppervlakken na de
diversee conditioneringstijden met de zelf-etsende primers. De resultaten voor de twee
kunststofcementenn die gebruik maken van agressieve (lage pH) zelf-etsende primers
ondersteundenn de hypothese. Dit was echter niet het geval voor het cement met een minder zure
(hogeree pH) primer, waarvoor gevonden is, dat verlenging van de conditioneringstijd met de
primerr de hechtsterkte aan het dentine niet verbeterde. SEM toonde aan dat de minder zure zelfetsendee primer de smeerlaag en de dentine *plugs' niet volledig kon verwijderen. Deze resultaten
suggererenn dat voor het creëren van een sterke cement-dentine hechting de smeerlaag en de
dentineplugss volledig door de zelf-etsende primer moeten worden opgelost om infiltratie van het
hoogg gevulde kunststofcement mogelijk te maken om zo een hybride laag te kunnen vormen.
Eenn interessante waarneming in de SEM studie was de aanwezigheid van een poreuze struktuur
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inn het hechtvlak, wanneer het dentine met een van de primers met de laagste pH was
voórbehandeld** Aangezien het aantal bellen zeer groot was, is de veronderstelling, dat ze
veroorzaaktt worden door de vorming van koolstofdióxidegas door de reaktie van de zure primer
mett het carbonaat in het dentineapatiet en vervolgens worden ingesloten bij de verharding.
Hett testen van de sterkte van de hechting is één van de methodes die vaak wordt gebruikt om
hett adhesieve vermogen van tandheelkundige adhesieven aan de tandweefsels en andere
substratenn zoals keramiek of composiet te bepalen. Door vele onderzoeksteams wordt de
microheehtsterktetestt als alternatief voor de conventionele trek- of schuifsterktetesten
gehanteerd.. Echter, de kennis omtrent de spanningsverdeling en spanningsconcentratie, die
tijdenss het uitvoeren van de microtreksterktetest in de monsters ontstaan, heeft zich nog niet
volledigg gevormd. Dergelijke kennis kan tot standaardisatie leiden van de micro tréksterktetest
omm meer betrouwbare resultaten te kunnen verkrijgen. In Hoofdstuk 6, werd een experimentele
studiee in combinatie met een eindige element analyse (FEA) uitgevoerd om de invloed van
monsterbevestigingg en monstergrootte op de microtreksterkte (uTS) te onderzoeken. De
hypothesee die getoetst werd, was dat de omgekeerde relatie tussen de grootte van het testmonster
enn de microtrekhechtsterkte (uTBS), zoals in de literatuur is vermeid [ Hoofdstuk I, ref # 139,
1444 ], hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de manier van monsterbevestiging aan het
testapparaat.. Om de hypothese te testen werden composietstaafjes met drie verschillende
afmetingenn (lxl, 1x2 and 1x3 mm) gezaagd uit composierolokken en met hun 1 mm brede zijde
aann het testapparaat bevestigd voor de bepaling van de uTS. FEA werd uitgevoerd om de
patronenn van spanningsverdeling en spanningsconcentratie zichtbaar te maken. De resultaten van
dezee studie toonden een duidelijke afhankelijkheid van de uTS van de dikte van de
composietstaafjes.. Hoe dunner de staafjes (3mm-»2mm-»lmm) hoe hoger de waarden van de
uTSS werden. Deze uitkomst wordt veroorzaakt doordat de trekkrachten bij breuk voor de drie
staafdiktess van gelijke grootte waren, terwijl hun dwarsdoorsneden in grootte afnamen
(3mm2->2mm2-^lmm2).. De verklaring voor deze omgekeerde relatie kon worden verkregen uit
dee FEA studie. Deze liet zien, dat monsterbevestiging aan de zijkant van het monster aanleiding
geeftt tot een inhomogene spanningsverdeling en dat er spanningsconcentraties ontstaan dicht bij
dee bevestigingspunten, die in alle gevallen ongeveer even groot zijn. De hypothese, dat de uTS
afhankelijkk is van de dikte van de monsters, wanneer deze aan de zijkanten worden bevestigd aan
hett testapparaat werd daarom aangenomen. De resultaten van deze studie verklaren de
gevoeligheidd van de uTBS voor kleine veranderingen in monsterafmetingen en geventevensaan,
datt de meest gunstige spanningsverdeling in de monsters tijdens belasten verkregen kan worden
doorr de monsters zo dun mogelijk te maken.
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Algemenee Conclusies
1.. De esthetiek, functie en sterkte van restauraties vervaardigd van monoehromatisch
machinaall bewerkt keramiek kan worden verbeterd door deze te voorzien van een laagje
standaardd laboratorium porselein.
2.. De hechtsterkte van adhesieve cementen aan machinaal vervaardigde restauraties is
groterr wanneer composiet als substraat wordt gebruikt dan wanneer keramiek als
substraatt wordt gebruikt.
3.. Etsen van keramisch materiaal met fluorwaterstofzuur gevolgd door süanisering is
noodzakelijkk om een sterke en duurzame cement-keramiek hechting tot stand te brengen.
4.. Adhesieven, die als intermediare laag tussen cement en keramiek worden gebruikt en
hydrofielee monomeren bevatten, hebben na blootstelling aan water een negatieve invloed
opp de duurzaamheid van de cement-keramiek hechting.
5.. De hechtsterkte aan dentine van kunststofcementen, die gebruik maken van agressievere
(lagee pH) zelf-etsende primers wordt verbeterd door het dentine-oppervlak langer met de
primerr te conditioneren.
6.. De meest gunstige spanningsverdeling tijdens trekbelasting in monsters, die met hun
zijkantt zijn bevestigd aan het apparaat voor de bepaling van de microtreksterkte, kan
wordenn verkregen, wanneer de monsters zo dun mogelijk worden gezaagd.
Vooruitzichten n
Hoewell met de techniek, die in Hoofdstuk 2 wordt beschreven een esthetisch en functioneel
acceptabelee volledig keramische restauratie kan worden vervaardigd, schiet de toegepaste
techniekk tekort in één van de belangrijkste voordelen van het CEREC-systeem, namelijk de
mogelijkheidd om een restauratie in één enkele zitting te vervaardigen. Als met deze methode
pregefabriceerdecomposietblokkenn worden gebruikt zóu de karakterisering van de definitieve
restauratiee wel in één zitting uitvoerbaar kunnen zijn.
Inn Hoofdstuk 4 wordt gespeculeerd dat de hechtsterkte van adhesieven met monomeren,
zoalss in Visio Bond kan worden verbeterd, als de twee functionele C=C-groepen op langere
ketenss worden geplaatst (verder weg van de tricycüsche alifatische groep) om een efficiëntere
koppelingg met de silaan-C=C te kunnen realiseren. Gecombineerd met de hoge waterstabiliteit,
zoudenn dergelijke monomeren goede adhesieven voor de reparatie van porselein kunnen
betekenen.. Ook composieten gebaseerd op dergelijke monomeren en rechtstreeks aangebracht op
mett fluorwaterstofzuur geëtste en gesilaniseerde porseleinoppervlakken, zouden een optie voor
sterkee en duurzame reparaties kunnen zijn.
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