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Mondziekten en kaakchirurgie

Stamceltransplantatie en
mondgezondheid
Handhaven van een optimale conditie van de mondholte
is van groot belang bij de behandeling van patiënten bij
wie de functie van het beenmerg wordt overgenomen door
getransplanteerde bloedvormende stamcellen. Door technische ontwikkelingen op dit gebied is het indicatiegebied
verruimd, zodat deze behandeling nu ook wordt toegepast
bij patiëntencategorieën die in het verleden hiervoor niet in
aanmerking kwamen.
De auteurs van het onderhavige artikel geven een overzicht van de negatieve effecten van deze behandeling op het
orale welbevinden van deze patiëntengroep. Vooral de conditie van het mondslijmvlies is hierbij in het geding. Zowel
de aan de feitelijke transplantatie voorafgaande radio- en
chemotherapie, alsook de na transplantatie optredende
transplantaat-gastheerreactie (graft-versus-hostziekte) leiden tot een ernstige mucositis. Als complicatie kan vervolgens een levensbedreigende systemische infectie ontstaan,
waarbij niet alleen bacteriën maar ook virussen of schimmels een rol kunnen spelen. Op langere termijn bedreigen
kwalitatieve veranderingen in het speeksel en een droge
mond de conditie van de slijmvliezen en, voor zover aanwezig, de gebitselementen. Ten slotte is er een verhoogde kans
op secundaire maligniteiten, waarbij het in de mondholte
vooral plaveiselcelcarinomen betreft.
De acute problematiek die bij deze patiënten tijdens en
kort na de transplantatie aan de orde is, zal doorgaans niet
tot de verantwoordelijkheid van mondzorgverleners behoren. Bij de chronische problematiek is voor de professie in
de mondzorg evenwel een duidelijke rol weggelegd.

Materiaalkunde

Hechtsterkte van 6 adhesieven
na 1 jaar
De hechting van composiet aan dentine kan na verloop van
tijd achteruit gaan ten gevolge van hydrolyse in de hybride
laag. Een laboratoriumonderzoek had ten doel de afschuifsterkte te meten van 4 eencomponentadhesieven (type 2)
en 2 zelfetsende adhesieven (type 3 en 4) na 24 uur en na 1
jaar (tab.).

Tabel. Afschuifsterkte van 6 adhesieven na 24 uur en 1 jaar bewaren
in water (Mpa ± sd).
Adhesief
Single Bond®
Excite®
Prime & Bond NT®
One Coat Bond®
Clearﬁl SE Bond®
One-Up Bond®

2
2
2
2
3
4

Afschuifsterkte
na 24 uur

Afschuifsterkte
na 1 jaar

25,8 ± 4,7
18,9 ± 6,3
14,7 ± 4,2
14,2 ± 8,1
16,3 ± 4,0
15,5 ± 5,0

23,2 ± 3,9
18,3 ± 4,4
9,1 ± 4,5
18,2 ± 6,5
16,1 ± 6,7
8,1 ± 6,3

Dentinemonsters werden verkregen uit runderincisieven
waarvan het vestibulaire glazuur werd afgeslepen. Op het
vrijgelegde dentine werden composietcilinders gehecht,
waarna de preparaten in water werden bewaard en daarna
onderworpen aan afschuifsterktebepalingen. De resultaten zijn weergegeven in de tabel. Daaruit blijkt dat Single
Bond® een signiﬁcant grotere afschuifsterkte toont dan de
overige adhesieven, zowel na 24 uur als na 1 jaar. De overige
adhesieven verschillen na 24 uur onderling niet in afschuifsterkte, maar na 1 jaar scoorden Prime & Bond NT® en
One-Up Bond F® een signiﬁcant lagere afschuifsterkte dan
na 24 uur, terwijl de overige adhesieven na 1 jaar niet signiﬁcant lager scoorden dan na 24 uur.
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