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Samenvatting 

 

Dit proefschrift richt zich op drie algemene aspecten van de toepassing van de metalen 

nikkel en palladium in tandheelkundige voorzieningen voor orthodontische retentie en 

prothetische voorzieningen. Als eerste, werd het vrijkomen van metaalionen onderzocht 

onder nagebootste orale omstandigheden; onderdompeling in corrosieve oplossingen zoals 

aangegeven in ISO normen (hoofdstukken 2 en 3). Uit alle geteste materialen kwamen 

metaalionen vrij. Het bleek dat voor orthodontische draden de mechanische belasting en de 

zuurgraad van het medium (pH) en voor kronen vervaardigd van Pd-houdende legeringen de 

oppervlakte-bewerkingen van het gietstuk, zoals polijsten, en daarnaast ook de vorm van het 

gietstuk van invloed zijn op de hoeveelheid vrijkomende metaal-ionen. Bij orthodontische 

draden kwamen vooral de ionen van Ni, Cr en Mn en bij de Pd-legeringen de ionen van Pd, 

Ga, Cu en Ag vrij. Gezien de samenstelling van elk materiaal waren deze resultaten niet 

verrassend. Echter, het is van belang te weten dat a) Pd-Ag legeringen minder palladium 

vrijgeven dan Pd-Cu legeringen en b) uit draden die in de handel worden gebracht als zijnde 

"nikkel-vrij" toch in meetbare hoeveelheden nikkel ionen vrijkomen en wel in concentraties 

die hoger zijn dan de EU nikkelrichtlijn voor blootstelling aan de huid toestaat. 

Het tweede onderwerp dat werd onderzocht betrof de effecten van metaal-ionen op cellulair 

niveau. In een simplistische benadering werd de cytotoxiciteit onderzocht (hoofdstukken 4 

en 5). De mitochondriale activiteit van muizen-fibroblasten werd getest door deze cellen 

bloot te stellen aan eluaten van orthodontische draden en metalen kronen en tevens aan 

metaalzoutoplossingen in concentraties gelijk aan die welke gemeten zoals vrijkomend uit 

tandheelkundige voorzieningen. De tandheelkundige voorziening als geheel beschouwd bleek 

niet cytotoxisch, desondanks bleek dat de separate blootstelling aan metaalzouten van Ni, 

Cu, Ag, Pd en Ga, in concentraties binnen het bereik van de gemeten afgifte, toch cel-

beschadiging te kunnen induceren. Dit betekent dat vanwege de lange aanwezigheid van 

metaal bevattende tandheelkundige voorzieningen in de mond, de waarde van de continue 

afgifte van metaalionen niet mag worden onderschat. 

Tenslotte werd vezel-versterkt composiet als alternatief voor het gebruik van metalen draden 

in orthodontische retentiespalken onderzocht en getest op belasting en vervorming 

(hoofdstuk 6). De stijfheid van dit systeem verhindert succesvolle langdurige klinische 

toepassing. Doorbuiging van de spalkdraden is van het grootste belang om fysiologische 

beweging van de gespalkte elementen te behouden. Het vergroten van de flexibiliteit van het 

systeem, bijvoorbeeld door de lengte van de spalkdraden/vezels die niet worden bedekt met 
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composiet tijdens het hechten aan de tanden te verlengen, speelt daarom een cruciale rol 

voor het welslagen van de spalk. 

Kortom, uit alle metaal-bevattende tandheelkundige voorzieningen komen metaalionen vrij in 

concentraties die op lange termijn biologische gevolgen kunnen hebben. Op palladium 

gebaseerde maar ook andere metaallegeringen kunnen, steeds vaker veilig en met succes 

worden vervangen door zirkoniumoxide in de toepassing van kronen en bruggen. Voor 

orthodontische toepassingen zijn metaallegeringen nog steeds de gouden standaard omdat 

nog geen goede metaalvrije alternatieven zijn gevonden. 

 

Conclusies 

 

 Uit zowel nikkelbevattende als "nikkelvrije" orthodontische retentie draden komt 

nikkel vrij wanneer deze draden worden ondergedompeld in een oplossing, en wel in 

een pH-afhankelijke wijze (bijtende oplossing> water> kweekmedium). Daarnaast 

heeft mechanische belasting ook een sterke invloed op het vrijkomen van metaal-

ionen. Gedurende deze belastingen komen nikkel-ionen in aanzienlijke hoeveelheden 

vrij. Deze hoeveelheden zijn meestal hoger dan wat de EU nikkel-richtlijn voor de 

huid toestaat. 

 Uit kronen vervaardigd van Pd-Cu-legeringen, ondergedompeld in een corrosieve 

oplossing, komen grotere hoeveelheden Pd-ionen vrij dan uit kronen vervaardigd van 

Pd-Ag legeringen. De hoeveelheid ionen die vrijkomt wordt voornamelijk beïnvloed 

door de oppervlakte-afwerking van de legering. Polijsten is een bepalende factor 

maar ook de vorm van het gietstuk is van invloed. 

 Het cumulatieve effect van de continue afgifte van ionen uit legeringen voor orale 

toepassing kan cellulaire schade veroorzaken. Concentraties van metaalzouten gelijk 

aan die gerapporteerd worden als vrijkomend uit in de tandheelkunde toegepaste 

legeringen konden cellulaire toxiciteit (10 ppm Ni, Cu en Ag; 100 ppm voor Pd en Ga) 

induceren, ondanks het feit dat deze materialen als niet cytotoxisch en als veilige 

klinische toepassing worden beschouwd. 

 Spalken vervaardigd van vezelversterkt composiet zijn geen geschikt alternatief voor 

(lange termijn) orthodontische retentie. Om fysiologische tandverplaatsing en 

‘relapse’ te voorkomen blijken flexibele ‘multistranded’ metaal draden gehecht aan de 

tanden met minimale hoeveelheden composiet het meest efficiënt. 
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Nieuw in dit proefschrift 

 

 Uit "Nikkelvrije" orthodontische retentiedraden komen toch nikkel-ionen vrij. Vezel-

versterkt composiet is geen geschikt alternatief voor orthodontische retentie. 

Metaalvrije orthodontische retentie is nog niet haalbaar. 

 De doorbuiging van spalkdraden is van het grootste belang om zo fysiologische 

tandbeweging te behouden om daarmee ‘relapse’ te voorkomen. De lengte van het 

draaddeel dat niet is bedekt met composiet is de meest kritische factor voor het 

succes van de retentiespalk. 

 De vorm van het gietstuk, alsmede oppervlaktebehandeling, beïnvloedt de mate van 

corrosie van Pd-bevattende tandheelkundige legeringen. 

 Concentraties van metaalzouten gelijkwaardig aan die welke gerapporteerd worden 

als vrijkomend uit tandheelkundige voorzieningen hebben een cytotoxisch effect. 

Wanneer wordt beoogd om dergelijke voorzieningen levenslang in de mond te 

plaatsen, kan de continue afgifte van ionen uit orthodontische voorzieningen en 

palladium houdende kronen een cumulatief effect en biologische implicaties hebben. 

 

 


