S.V. van der Waal, J.J. de Soet

Onderzoek en wetenschap

Endodontologie in beweging: nieuwe concepten,
materialen en technieken 4. Wortelkanaaldesinfectie anno 2015
Parodontitis apicalis is een ontstekingsreactie rond de wortelpunt
van een gebitselement en wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een
microbiële infectie van het wortelkanaalstelsel. Daarom is desinfectie van het wortelkanaalstelsel een hoofddoel van de wortelkanaalbehandeling. Er zijn verschillende mechanische en chemische wijzen om te reinigen en te desinfecteren. Echter, de meeste
methoden leiden niet altijd tot volledige decontaminatie. Zo zijn er
problemen met de juiste concentratie desinfectiemiddelen, zoals
hypochloriet. Maar ook de nieuwere middelen, zoals ethyleendiaminetetra-azijnzuur, calciumhydroxide en antibioticapasta
hebben nadelen, die veelal worden veroorzaakt door de slechte
bereikbaarheid van de bioﬁlm in de geïnfecteerde kanalen. Op dit
moment wordt er een middel onderzocht dat veel perspectief biedt
om te gebruiken als wortelkanaalirrigatiemiddel. Vooralsnog lijkt
de beste behandeling om het geïnfecteerde weefsel zoveel mogelijk
te verwijderen en om toegang te creëren voor het te gebruiken
desinfectiemiddel. De beste resultaten worden verkregen met
1-2% natriumhypochloriet als desinfectans, eventueel afgewisseld
met ethyleendiaminetetra-azijnzuur als reinigingsmiddel. Voor
het succesvol toepassen van calciumhydroxide is nog onvoldoende
wetenschappelijk bewijs.

Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel weet u:
- dat de wortelkanaaldesinfectantia en irrigatiemiddelen
niet altijd de wortelkanaalinfectie kunnen elimineren;
- dat er alternatieve irrigatiemiddelen voor kanaaldesinfectie zijn, maar dat deze nog in de onderzoeksfase zitten;
- dat de concentratie van een veel gebruikt wortelkanaaldesinfectiemiddel, natriumhypochloriet, niet altijd is wat
er op de verpakking wordt vermeld, waardoor er een reële
kans is dat te hoge of veel te lage concentraties worden
gebruikt;
- wat de best beschikbare methode is om de wortelpuntontsteking te behandelen.

weefsel weg te nemen en ruimte te creëren voor verdere
chemische desinfectie van de overgebleven bioﬁlms.
Omdat het wortelkanaalstelsel een complexe en onvoorspelbare vorm heeft, is mechanische verwijdering door
preparatie van het wortelkanaal niet voldoende om het
kanaalstelsel van micro-organismen te ontdoen. Ex vivoen in vivo-onderzoeken laten zien dat na mechanische
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Momenteel is het niet mogelijk om een geïnfecteerd wortelkanaalstelsel volledig te ontdoen van micro-organismen.

Inleiding

Het gebruik van natriumhypochloriet vereist kennis van

Parodontitis apicalis is een ontstekingsreactie en wordt
vrijwel altijd veroorzaakt door microbiële infectie van het
wortelkanaalstelsel. Een wortelkanaalinfectie is complex
van samenstelling. Met behulp van moderne moleculair
biologische technieken, waarbij het DNA van micro-organismen wordt geanalyseerd, is duidelijk geworden dat een
endodontische infectie uit meer dan 600 bacteriesoorten
kan bestaan (Özok et al, 2012; Vengerfeldt et al, 2014).
Ook is bekend dat bacteriën als clusters ingebed in zelfgeproduceerd slijm en gehecht aan een oppervlak (bioﬁlms)
voorkomen. Bacteriën in bioﬁlm zijn moeilijker te elimineren dan de planktonische verschijningsvorm. De slijmlaag
vormt een fysieke bescherming tegen antimicrobiële middelen. Bovendien zijn bioﬁlmbacteriën metabool afwijkend, waardoor ze minder gevoelig kunnen zijn voor
desinfectie (Gilbert et al, 2001).
Eliminatie van de ontstekingsprikkel, met andere
woorden reiniging en desinfectie van het wortelkanaalstelsel, is een zeer belangrijk doel van een wortelkanaalbehandeling. Dit gebeurt meestal met een combinatie van
chemische en mechanische behandelingen. De mechanische preparatie heeft onder meer tot doel het geïnfecteerde

tandartsen over de juiste concentratie vrij chloor in de
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oplossing. De conventionele wortelkanaaldesinfectantia,
zoals choorhexidine en calciumhydroxide, zijn onvoldoende
effectief.

Wat is nieuw?
Nieuwe kennis over de irrigatiemiddelen zoals natriumhypochloriet, chloorhexidine en ethyleendiaminetetra-azijnzuur, maar ook de wortelkanaaldressing calciumhydroxide
leidt tot een betere uitkomst van de wortelkanaalbehandeling. Van zeer recente datum is het onderzoek naar
een alternatieve methode voor het desinfecteren van een
geïnfecteerd wortelkanaalstelsel met een zoutoplossing.

Praktijktoepassing
Het advies is om tijdens en na de wortelkanaalpreparatie
zo goed mogelijk te irrigeren met natriumhypochloriet.
Het gebruik van calciumhydroxide tussen behandelsessies
wordt afgeraden. Bij toepassing van ethyleendiaminetetraazijnzuur is het verstandig altijd als laatste met natriumhypochloriet te irrigeren.
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Afb. 1. Een spreidingsdiagram van de gemeten concentratie versus de verwachte
concentratie hypochloriet in % (w/v). De schuine lijn is x=y. De stippen boven deze
lijn zijn de oplossingen waar minder hypochloriet in zat dan verwacht door de deelnemende tandarts. De stippen in het rode kader bevatten onbedoeld minder dan 1%
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Een wortelkanaaldressing geeft aanvullende desinfectie op
de irrigatie met een desinfecterend spoelmiddel of remt de
rekolonisatie van bacteriën tussen 2 behandelzittingen in.
Verder moet een wortelkanaaldressing enige tijd werkzaam zijn in het wortelkanaal en eenvoudig te verwijderen
zijn. Zowel een spoelmiddel als een wortelkanaaldressing
mag niet toxisch zijn voor de periapicale weefsels en de
rest van het menselijk lichaam.
Door de complexe anatomie van het wortelkanaalstelsel en de bioﬁlmformatie van de infectie is het bereiken
van een volledige desinfectie en reiniging vaak niet haalbaar (Nair et al, 2005; Ricucci en Siqueira 2010). Er is geen
spoelmiddel of wortelkanaaldressing dat aan alle bovengenoemde criteria voldoet. De huidige wortelkanaalspoelmiddelen zijn uitstekende oppervlaktereinigingsmiddelen,
maar deze zijn daarmee niet goed in staat om dieper gelegen infecties te bereiken. Hoe kan nu, met alle beperkingen van de huidige middelen, toch een zo goed mogelijk
behandelresultaat worden behaald?

hypochloriet.

Huidige middelen voor wortelkanaaldesinfectie
preparatie grote delen van de wortelkanaalwand niet zijn
aangeraakt door het instrumentarium en dat micro-organismen achterblijven (Nair et al, 2005). Om irrigatie met
desinfectiemiddelen mogelijk te maken worden wortelkanalen geprepareerd (Peters en Wesselink, 2005).
Desinfectiemiddelen in de endodontie kunnen worden
toegepast als wortelkanaalspoelmiddel tijdens of na het
mechanisch prepareren of als wortelkanaaldressing, welke
wordt ingesloten in de pulpaholte tussen 2 behandelzittingen in. Een desinfecterend spoelmiddel moet voldoen
aan de volgende eisen:
• desinfecteren van het gehele wortelkanaalstelsel;
• verwijderen van de bioﬁlm en van losse, planktonische
bacteriën;
• verwijderen van pulpaweefsel en weefselresten;
• wegspoelen van débris en dentineslijpsel;
• oplossen van de smeerlaag;
• smeren van instrumenten tijdens de mechanische
preparatie.

Natriumhypochloriet

Het belangrijkste spoelmiddel in de endodontologie is natriumhypochloriet. Het is een krachtig desinfectans en het
lost tevens necrotisch weefsel op. Bijna niets is bestand
tegen natriumhypochlorietdesinfectie en toch is dit middel
niet zaligmakend.
Natriumhypochloriet is een sterk oxiderend middel dat
bij een hoge pH voornamelijk uit hypochloriet-ion (OCl-)
bestaat. Dit hypochloriet-ion heeft een groot weefseloplossend vermogen en reageert met organische stoffen door
deze stoffen te chloreren, waarmee ze inactief worden. Ook
het hypochloriet zelf wordt daardoor verbruikt. Blootstelling aan licht, hitte, lucht, metalen en organische stoffen
kunnen de concentratie hypochloriet echter sterk laten
dalen en daarmee neemt ook de desinfecterende werking
af. Dit roept de vraag op of het natriumhypochloriet dat
wordt gebruikt voor desinfectie van wortelkanalen wel de
juiste concentratie heeft. In onderzoek is vastgesteld dat

Merk natriumhypochlorietl

Speciﬁcatie etiket
in %

Gemiddelde gemeten concentratie
hypochloriet in %

Standaarddeviatie in %

C1000

<5

1,7

0,2

Albert Heijn

<5

3,1

0,1

Piek

<5

3,3

0,6

Bleek

<5

2,0

0,1

Superschoon

<5

1,7

0,2

Parcan

03

2,9

0,2

Denteck

03

2,6

0,1

Reymerink

02

2,3

0,3

Orphi Farma

02

2,5

0,5

Denteck

05

4,4

0,3

Tabel 1. Tien merken natriumhypochloriet zijn geanalyseerd op de werkelijke hoeveelheid hypochloriet. Vijf merken huishoudbleek en 5 merken professionele natriumhypochloriet (aangegeven in het grijs). In huishoudbleek is de concentratie hypochloriet altijd conform het etiket: < 5%. De werkelijke concentratie varieerde van
1,7% tot 3,3% en kwam dus nooit in de buurt van 5%. De professionele natriumhypochlorietoplossingen bevatten ongeveer de aangegeven hoeveelheid hypochloriet.
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de weefseloplossende en desinfecterende werking in wortelkanalen pas bij 1% hypochloriet optreedt. Een maximale gebruiksconcentratie van 2% lijkt in de praktijk goed
werkbaar te zijn, waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid voor de patiënt en mogelijk wat verval van natriumhypochloriet. Dit relatief nauwe spectrum betekent dat de
behandelaar goed moet weten welke concentratie er in het
desinfectans zit. Uit onderzoek naar de soorten hypochloriet die in Nederland worden gebruikt als irrigatievloeistof
blijkt dat bij 15% van de tandartsen de hypochlorietconcentratie lager is dan 1%, terwijl men zich daarvan niet
van bewust is (afb. 1). Ongeveer 36% van de tandartsen
gebruikte een bleekwateroplossing die is aangeschaft bij
een supermarkt of drogist. De aangegeven concentratie hypochloriet volgens de labels van deze ﬂessen was meestal
< 5%. Dit is correct, want de geïncludeerde huishoudbleken bevatten hypochlorietconcentraties in de range van
1,7% - 3,3% (tab. 1). De variatie was groot en om deze reden wordt de professionele toepassing van huishoudbleek
afgeraden. Dit betekent ook dat er niet vanuit moet worden
gegaan dan < 5% betekent dat er bijna 5% hypochloriet in
de oplossingen zit. De kans is zeer groot dat bij verdunning
van huishoudbleek de eindconcentratie onder de minimale
concentratie van 1% uitkomt. In het onderzoek is overigens geen enkele (klinisch) signiﬁcante relatie gevonden
tussen leeftijd van de hypochlorietoplossing, bewaartemperatuur en verdunningsmethode. Deze factoren waren
naar alle waarschijnlijkheid niet de oorzaak van het grote
verschil tussen de door de tandarts gewenste concentratie
hypochloriet en de gemeten concentraties. Gebaseerd op
deze bevindingen wordt aan tandartsen aanbevolen gebruik te maken van natriumhypochlorietoplossingen die
worden geleverd door een zogenoemd tandheelkundig depot of een apotheker, en die op gecertiﬁceerde wijze zijn
geproduceerd. Verdunnen van deze oplossingen wordt afgeraden (Van der Waal et al, 2014a; Van der Waal et al,
2014b).
Recent is gebleken dat natriumhypochloriet in het wortelkanaal tot 100 minuten na applicatie actief blijft. Dit betekent dat natriumhypochloriet wellicht minder vaak hoeft
te worden ververst dan aanvankelijk werd aangenomen
(Ragnarsson et al, 2015). Toch blijft voortdurende irrigatie
tijdens de wortelkanaalpreparatie belangrijk om dentineslijpsel en weefselresten en dergelijke uit het wortelkanaal
te spoelen en omdat de achterblijvende hoeveelheden natriumhypochloriet laag zijn door veelvuldig instrumenteren van het kanaal.
Naast het continue irrigeren wordt de reinigende werking van natriumhypochloriet versterkt door het ultrasoon
te ‘activeren’. Hoewel wordt gesproken over activatie is dat
eigenlijk niet de juiste term, omdat natriumhypochloriet al
een actieve stof is wanneer het wordt aangebracht in het
wortelkanaal. Met activatie wordt hier het soniﬁcatieproces bedoeld dat natriumhypochloriet beter in contact
brengt met weefsel- en bioﬁlmbacteriën. Bovendien zorgt
soniﬁcatie voor extra fysieke kracht om het kanaal beter te
reinigen. In ex vivo-modellen is gebleken dat ultrasone

activatie van natriumhypochloriet schonere wortelkanaalwanden oplevert dan alleen handirrigatie. Deze verbeterde
reiniging leidt echter niet tot meer genezing van de parodontitis apicalis in vivo (Liang et al, 2013).
Recent is de combinatie van oppervlaktespanningverlagende stoffen in combinatie met natriumhypochloriet
onderzocht. Het is aangetoond dat deze oppervlakte-actieve stoffen het doordringende vermogen van natriumhypochloriet in het hoofdkanaal verbeteren. Er is echter geen
positief effect gezien op de desinfecterende werking in het
complex van de kleinere kanaaltjes of op het weefseloplossend vermogen van natriumhypochloriet (Rossi-Fedele et
al, 2012).
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Chloorhexidine

In het rijtje van wortelkanaaldesinfectantia wordt chloorhexidine regelmatig genoemd (Zehnder, 2006; Thoden van
Velzen et al, 2010). Wie niet wil irrigeren met natriumhypochloriet omdat doorpersen van natriumhypochloriet
een nare ervaring is met soms ernstige consequenties voor
de patiënt, kan gebruikmaken van chloorhexidine (Hülsmann en Hahn, 2000). Het is een synthetisch hydrofoob
molecuul en is ontwikkeld in de jaren 40 van de vorige
eeuw als krachtig werkend antimicrobieel middel. Bij een
neutrale pH valt het chloorhexidinezout uiteen waarbij het
positief geladen molecuul vrijkomt. Het bactericide effect
komt door binding van het molecuul aan de negatief geladen bacteriewand. Bij lage concentraties is chloorhexidine bacteriostatisch en bij hoge concentraties resulteert
schade aan de bacteriewand in bacteriedood. Chloorhexidine is effectief tegen schimmels en Gram-positieve bacteriën; Gram-negatieve bacteriën zijn minder gevoelig voor
chloorhexidine.
Chloorhexidine is minder effectief in het elimineren
van bioﬁlms dan natriumhypochloriet; het dringt niet goed
door in bioﬁlms en lost bovendien ook geen weefsel op
(Arias-Moliz et al, 2014; Van der Waal et al, 2015b). Het
kan hechten aan dentine, waardoor een geleidelijke afgifte
van chloorhexidinemoleculen mogelijk is. Hierdoor houdt
de werking enige tijd na de toepassing aan en kan rekolonisatie van bacteriën enige tijd worden voorkomen. Dit
wordt ook wel substantiviteit genoemd. De lading en de
lage oplosbaarheid in water van chloorhexidine zorgt er
ook voor dat het na gebruik lastig is te verwijderen. In bioﬁlms laat chloorhexidine een neerslag van chloorhexidinezouten achter. Chloorhexidine reageert bovendien met
andere wortelkanaalspoelmiddelen als natriumhypochloriet, fysiologisch zout of ethyleendiaminetetra-azijnzuur
(EDTA). Wanneer bijvoorbeeld chloorhexidine met natriumhypochloriet wordt gemengd, ontstaat een oranje-bruine neerslag, die de behandelde gebitselementen lelijk kan
doen verkleuren (Rossi-Fedele et al, 2012; Prado et al,
2013). Hoewel chloorhexidine veiliger lijkt dan natriumhypochloriet zijn ernstige allergische reacties na toepassing op de huid beschreven (Abdallah, 2015). Omdat
chloorhexidine geen weefsel oplost en omdat chloorhexidine in bioﬁlms minder effectief is als desinfectans, is de
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Afb. 2. Illustratieve foto van ronde dekglazen geﬁxeerd met groene siliconen afdrukmateriaal (President®) in een wit klemmetje (zie onderkant dekglas). Gehecht op de
dekglazen zijn bioﬁlms na 96 + 24 uur groei (controle) (A) of na 96 uur groei en 24 uur
behandeling met Ca(OH)2 (B). De plaque rechts had een ‘versteend’ aspect en was
stevig gehecht aan het dekglas.

effectiviteit als wortelkanaalirrigans minder dan dat van
natriumhypochloriet. Er is daarom geen goede wetenschappelijk onderbouwde reden om chloorhexidine te gebruiken als wortelkanaalirrigans en het dient, vanwege
aanwezige restactiviteit van eerdere irrigatiemiddelen zoals natriumhypochloriet, zeker niet als laatste irrigans te
worden gebruikt.
Calciumhydroxide

Calciumhydroxide wordt al vele jaren toegepast als tijdelijke wortelkanaaldressing met als doel de micro-organismen
die achter zijn gebleven na natriumhypochlorietdesinfectie
alsnog te elimineren of om rekolonisatie tussen 2 behandelsessies te voorkomen (Bystrom et al, 1985). Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat na de toepassing
van calciumhydroxide de wortelkanalen inderdaad minder
bacteriën kunnen bevatten. Echter, toename van microorganismen na de toepassing van calciumhydroxide is
ook gerapporteerd (Sjögren et al, 1991; Peters et al, 2002;
McGurkin-Smith et al, 2005; Waltimo et al, 2005). Uit
klinisch onderzoek, waarbij genezing van parodontitis
apicalis als uitkomstmaat werd gebruikt, is keer op keer
gebleken dat er geen verschil is in genezing van parodontitis apicalis na de toepassing van calciumhydroxide of na
alleen desinfectie met natriumhypochloriet (Kvist et al,
2004).
Calciumhydroxide wordt niettemin nog veel toegepast.
Dit blijkt uit enquêtes onder tandartsen en tandartsen-endodontologen (Lee et al, 2009; Palmer et al, 2009). Algemeen wordt aangenomen dat een toepassing van enkele
dagen tot weken geen kwaad kan. Uit recent in vitro-onderzoek is echter gebleken dat calciumhydroxide op bacteriële
bioﬁlms wel degelijk een bijeffect heeft. Na toepassing van
calciumhydroxide ontstaat er een neerslag van calcium in
de matrix van bioﬁlms (afb. 2) (Van der Waal et al, 2011).
Deze neerslag is zo dicht dat met een microscoop de afzon-
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derlijke bioﬁlmbacteriën niet meer zijn waar te nemen. Bovendien wordt door de neerslag de hechting van de bioﬁlms
sterker. Verder viel in het onderzoek op dat de neerslag
dentinekleurig was. Deze laatste observatie kan een belangrijke reden zijn waarom dit bijeffect van calciumhydroxide nog niet in vivo is beschreven. Wanneer reiniging
een belangrijk doel is van een wortelkanaalbehandeling,
past het gebruik van calciumhydroxide daar niet binnen.
Zeer recent is ook ontdekt dat Enterococcus faecalis, een
bacterie die wordt geassocieerd met niet-genezende parodontitis apicalis, na de toepassing van calciumhydroxide
meer resistent kan worden tegen natriumhypochlorietdesinfectie die plaatsvindt in de vervolgbehandelsessie (Van
der Waal, 2015).
Calciumhydroxide en chloorhexidine worden ook wel
gemengd in de verwachting een extra krachtige wortelkanaaldressing te verkrijgen. In onderzoek is echter een
verbeterde werking van een van de componenten niet aangetoond (Saatchi et al, 2014). Chloorhexidine bindt aan
negatief geladen ionen (bijvoorbeeld hydroxide-ionen). Op
dat moment worden onoplosbare zouten gevormd en is
chloorhexidine niet meer actief.
In primaire endodontische infecties komt Enterococcus faecalis nauwelijks voor, terwijl deze bacterie bij een
falende wortelkanaalbehandeling (met of zonder gebruik
van calciumhydroxide) zeer regelmatig wordt aangetroffen (Sirén et al, 1997; Molander et al, 1998; Hancock et
al, 2001). Recent is ontdekt dat Enterococcus faecalis ook
in primaire infecties aanwezig is, zij het in lage aantallen.
Het is een veerkrachtig micro-organisme en bij incomplete
desinfectie, bijvoorbeeld met calciumhydroxide, herstelt
het zich snel. Enterococcus faecalis groeit dan uit ten nadele
van andere bacteriesoorten. Zo kan een inefficiënte wortelkanaalbehandeling selecteren voor de meer resistente of
veerkrachtige soorten (Van der Waal et al, 2015a).
Antibioticapasta

Wanneer pulpaweefsel van een jong, onvolgroeid gebitselement irreversibel is beschadigd door trauma of cariës,
kan een behandeling die als doel heeft om verdere wortelvorming te stimuleren, zijn geïndiceerd. Voorafgaand aan
deze zogenoemde revascularisatietechniek moet het wortelkanaal grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd.
Verschillende desinfectiemethoden worden gerapporteerd
in de onderzoeksliteratuur: het aanbrengen en insluiten
van calciumhydroxide, antibioticapasta of alleen irrigatie
met natriumhypochloriet. De antibioticapasta, ook wel
‘triple antibiotic paste’ genoemd, bestaat uit minocycline, ciproﬂoxacine en metronidazol. Deze combinatie is
gekozen om een zo breed mogelijk werkingsspectrum te
creëren (Hoshino et al, 1996). Er kunnen echter ﬂink wat
kanttekeningen worden geplaatst bij deze indicatie voor
antibioticumgebruik.
Het is nog onduidelijk hoe lang antibiotica als wortelkanaaldressing in het wortelkanaal beschikbaar blijven.
Immers, de lokale toepassing kan resistentie opwekken bij
achtergebleven micro-organismen en een superinfectie
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van gisten kan optreden. Minocycline, een tetracycline,
kan niet worden toegepast bij kinderen omdat verkleuringen in zich nog ontwikkelende gebitselementen kunnen
optreden (Sanchez et al, 2004). Ook geeft minocycline bij
lokale toepassing verkleuring van het behandelde gebitselement. Ciproﬂoxacine is een ‘reserve’ antibioticum dat
alleen dient te worden voorgeschreven na gevoeligheidsonderzoek van de pathogene micro-organismen voor dit
antibioticum (Farmacotherapeutisch Kompas, 2015). Metronidazol is speciﬁek voor de eradicatie van anaerobe bacteriën (Farmacotherapeutisch Kompas, 2015). Dat is
eventueel te rechtvaardigen bij anaerobe infecties van wortelkanalen bij volwassenen, omdat daar frequent een complexe anaerobe microﬂora wordt aangetroffen. Bij een
onvolgroeid gebitselement waar nog geen anaerobe infectie is aangetoond, is dit vanuit microbiologisch oogpunt
bezien af te raden. De voornaamste reden voor het gebruik
van antibioticapasta is dat het weinig cytotoxisch is voor
de periapicale weefsels van waaruit de verdere wortelafvorming moet plaatsvinden, hoewel dit argument door recent
onderzoek wordt tegengesproken (Ruparel et al, 2012; Althumairy et al, 2014). Onderzoeksliteratuur over succesvolle casus na toepassing van antibiotica is volop te vinden.
Zo is er echter ook casuïstiek te vinden over wortelafvorming na het gebruik van calciumhydroxide of desinfectie in
een behandelzitting met natriumhypochloriet. Het lijkt er
dus op dat antibioticapasta geen voorwaarde is voor verdere maturatie van het getroffen gebitselement. Zo lang de
meerwaarde van antibioticapasta in revascularisatie niet is
onderzocht in gerandomiseerde klinische onderzoeken, is
terughoudendheid bij toepassing om verschillende redenen op zijn plaats.

concludeerd dat hyperosmose, zwakzuurstress, alsmede
de bacterietoxiciteit van een organisch zuur een dusdanige
sterke bacteriedodende werking hebben, dat zij de competitie met natriumhypochloriet aan kunnen. Osmose heeft
niet alleen een bacteriedodend effect, maar ook de tendens
om op afstand te kunnen werken. In in vitro-modellen die
de complexe wortelkanaalstructuur nabootsen, is aangetoond dat, ook op afstand, op deze wijze een sterk bacteriedodend effect is te bewerkstelligen. De componenten
van dit middel zijn veilig voor menselijke consumptie en
hebben geen negatieve effecten op menselijke weefselcellen (Van der Waal et al, 2011; Van der Waal et al, 2012;
Van der Waal et al, 2015b). Na een reeks van laboratoriumonderzoeken zal het onderzoek zich nu gaan richten op
de juiste klinische toepassing van de nieuwe desinfectiemethode.

Mogelijk nieuwe desinfectiemethode
Om het zeer complex gevormde wortelkanaalstelsel te ontdoen van micro-organismen zijn natriumhypochloriet en
chloorhexidine de huidige conventionele oppervlaktedesinfectantia. Bij het Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar
een mogelijk nieuwe manier van wortelkanaaldesinfectie
(Van der Waal, 2015). De uitdaging was een middel te
ontwikkelen dat krachtig werkt tegen micro-organismen,
enige dieptewerking heeft, niet wordt geïnactiveerd door
contact met dentine, maar dat ook veilig is voor de periapicale weefsels. De sleutel voor beantwoording van deze
complexe vraagstelling bleek te liggen bij de levensmiddelenindustrie waar een combinatie van technieken wordt
gebruikt om voedingswaren te conserveren. In onderzoek
zijn verschillende middelen getest in in vitro-bioﬁlmsystemen, maar ook in geprepareerde gebitselementen en
geconcludeerd werd dat dankzij een synergie van 2 hoog
geconcentreerde zoutoplossingen er een zogenoemde
‘multiple hurdle’-methode kon worden toegepast. Bij
deze desinfectiemethode worden meerdere relatief milde,
maar in mechanisme verschillende bacteriedodende eigenschappen tegelijk toegepast, waardoor micro-organismen
uiteindelijk worden gedood. Na een lange zoektocht is ge-
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Ethyleendiaminetetra-azijnzuur
Mogelijk is er in de toekomst ook een grotere rol voor
ethyleendiaminetetra-azijnzuur weggelegd. Momenteel
wordt ethyleendiaminetetra-azijnzuur gebruikt om de
smeerlaag, die ontstaat na wortelkanaalpreparatie, te verwijderen zodat de wortelkanaalvulling beter adapteert aan
de wortelkanaalwand en het wortelkanaalcement ook de
dentinetubuli kan afsluiten (Sen et al, 1995). Ethyleendiaminetetra-azijnzuur is nauwelijks antimicrobieel, maar uit
onderzoek is gebleken dat het in combinatie met antimicrobiële middelen synergistisch werkt (Banin et al, 2006;
Bryce et al, 2009; Cavaliere et al, 2014). Ethyleendiaminetetra-azijnzuur maakt de structuur van bioﬁlms zwakker.
Ook worden celmembranen van bacteriën permeabel na
blootstelling aan ethyleendiaminetetra-azijnzuur (Chávez
de Paz et al, 2010). Ethyleendiaminetetra-azijnzuur geeft
echter ook erosie van het peritubulaire dentine bij toepassing langer dan 1 tot 3 minuten (Ҫalt en Serper, 2002).
De ernst van de erosie is afhankelijk van de gebruikte concentratie (Serper en Ҫalt, 2002). Of de erosie ook klinische
gevolgen heeft, zoals een lagere overleving van het gebitselement, is nog niet bekend.
Ethyleendiaminetetra-azijnzuur inactiveert natriumhypochloriet. Afwisselend spoelen met ethyleendiaminetetra-azijnzuur en natriumhypochloriet is om deze reden
af te raden (Clarkson et al, 2011; Tartari et al, 2015).
Vanuit het oogpunt van desinfectie is het echter verstandig om de hiervoor genoemde antibioﬁlmeigenschappen
van ethyleendiaminetetra-azijnzuur te benutten en na
ethyleendiaminetetra-azijnzuur als laatste spoelmiddel
natriumhypochloriet te gebruiken. Het advies is dan om
ethyleendiaminetetra-azijnzuur eerst zorgvuldig met papierstiften uit het wortelkanaal te verwijderen alvorens
voor de laatste maal tot een millimeter vanaf de werklengte
met natriumhypochloriet te irrigeren.

Tot slot
Voor het reinigen en desinfecteren van een geïnfecteerd
wortelkanaalstelsel is het raadzaam om zo goed mogelijk
met natriumhypochloriet te irrigeren. Een concentratie
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van 2% is daarbij voldoende. Verdunnen van natriumhypochloriet om een oplossing van 2% te verkrijgen wordt
afgeraden. Ook het gebruik van huishoudbleek wordt
afgeraden. Het wortelkanaal moet zo wijd en taps als
noodzakelijk is worden geprepareerd, zodat de tip van de
irrigatienaald spanningsvrij tot 1 mm voor de werklengte
in het wortelkanaal kan worden gebracht. Voor een preparatiedoorsnede van 35 is bijvoorbeeld een 30 gauge
naald en een tapsheid (taper) van.06 nodig (Boutsioukis et
al, 2010a; Boutsioukis et al, 2010b). Het is belangrijk dat
een geïnfecteerd wortelkanaal over de gehele werklengte
kan worden geïrrigeerd en gedesinfecteerd. Wanneer een
wortelkanaalbehandeling niet in 1 zitting kan worden afgemaakt, wordt geadviseerd het wortelkanaal leeg te laten
en geen calciumhydroxide in te sluiten. Desinfectiemiddelen mogen niet worden gemengd in de hoop op een synergistisch effect; het tegendeel is namelijk te verwachten.
Uit het oogpunt van desinfectie is het verstandig om na de
toepassing van ethyleendiaminetetra-azijnzuur als laatste
met natriumhypochloriet te irrigeren. In de toekomst komen mogelijk meer effectieve methoden beschikbaar voor
wortelkanaaldesinfectie.
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