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Summary
Due to improving dental health care and oral hygiene, more elderly still have
their natural dentition. During life, trauma causedby for instancebrushing technique,
and inflammation of the gingiva may causegingival recessionresulting in exposed
root surfaces.Nowadaysincreasingnumbersof peoplesuffer from root surfacecaries.
Root surface caries has become an important issue in modern dentistry.
To develop a treatment strategy, the severity of the carious lesion should
preferablybe followed in time. To follow the progressionor regressionof root surface
carious lesions, non-destructivequantitative diagnostic methods are required. In
chapter one it is noted that for enamel caries,quantification methods exist. Because
for root surfacecariesquantificationmethodsare not available,the overall goal of this
thesisis to develop a non-destructiveoptical method for quantification of initial root
surface caries lesions. The objective is to investigatethe possibility to develop a
method based on changes of the optical properties of dentine, like scattering or
fluorescence.If thesechangesappeaÍto be much smaller than in enamel, the use of
a f'luorescentpenetratingdye as a diagnosticaid must be considered.
Chapter two is a literature survey on the optical properties of dentine. No
literature is available on the scatteringand absorptionpropertiesof carious dentine.
Fluorescenceof dentine was studied more extensively.Dentine fluorescenceoccurs
at severalbands from the ultra violet till orange-red.Chromophorescausingthe ultra
violet and violet band stemfrom the collagenmatrix. The natureof the chromophores
for the blue, green and orange-redbandsremain unknown. The use of dentine autofluorescenceas a diagnostictool seemspromising.
In chapter three the green auto-fluorescenceof dentine was studied on thin
dentine slices,cut fiom dentinespecimenswith a demineralizedsurfacezone.Results
were compared with the mineral loss profiles of the same lesions measuredwith
transversalmicroradiography.It is shown that mineral loss causesan increaseof autofluorescenceby a factor of at least 10. Therefore,the chromophorecausingthis green
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fluorescence must be organic in nature. De-quenching or modification of this

dentin

fluorophore due to the demineralisationprocessis probably the causefor the increase

minera

of the green fluorescence.

quant

In Chapterfour, changesin the greenauto-fluorescence
of dentinewere studied

in viva

on whole dentine specimensusing two optical geometries.The small measurement
volume in confocal laser scanning microscopy (CLSM) ensuresthat scatteringand

metho

absorption changes have no influence on the fluorescencesignal. The increased

on pos

fluorescencefor demineraliseddentine, measuredwith CLSM, implies an increased

caries

quantum yield. In fluorescence spectrophotometrythe emission signal includes
changes in scattering and absorption due to the large measurementvolume. The

Same

increased quantum yield is then compensatedby increased absorption by nonfluorescing chromophoresand increasedabsorptionaround the emission wavelength.

steeds

Therefore, it is concluded that the measurementvolume needsto be small to record

kunne

changesin dentine auto-fluorescence.

tandvl

The biological variation among root specimensis very large, which makes it

wortel

difficult to compare fluorescencedata from demineraliseddentine on roots from

Worte

different people. Therefore the use of a penetratingdye as a diagnostic tool was
suggested.In chapter five, the penetration properties of sodium fluorescein into

bij vor

natural root surface carious lesions were studied. Fluorescein sodium in water

carieu

penetratesinto demineralisedlayersof root dentineeven if a surfacelayer with a high

metho

mineral content is present. The penetration depth is about 1.1 times the

kwant

microradiographicallydeterminedlesion depth.

cariës

In Chapter six the concentration distribution of sodium fluorescein in

van e,

demineralizeddentinewas studied.The local fluorescencesignalcorrespondedlinearly

worte

to the local porosity in a lesion. From this we concludedthat it should be possibleto

ontwi

measurethe total porosity of root surfacecariouslesionson intact teeth,by recording

zoals

the sodium fluorescein fluorescenceusing an external probe or video method.

die ir

The information achieved sofar is then used to build the fibre-optic

een d

fluorescenceobservation(FOFO) method describedin chapter7. Using fibre-optics
combined with a small measurementspot, and sodium fluorescein as a penetrating

denti

dye, it is possible to record fluorescencechangesbetween sound and demineralised

L rórr

96

fication of this
for the increase

dentine on the same root. The fluorescencedifference is linearly related to the total
mineral loss. The FOFO technique provides a quick method for non-destructive
quantification of demineralizeddentine.That after some improvementscan be used

ine werestudied
rll measurement

in vivo.
Suggestionsfor possibleimprovements,that may be used to adjust the FOFO

Ltscatteringand

method for clinical used are given in the generaldiscussionin chapter8. Suggestions

. The increased

on possible integration of the FOFO techniquewith techniquesavailable for enamel

ies an increased

caries are also given.

signal includes
Ltvolume. The
rrption by non-

Samenvatting
Door een verbeteringvan de tandheelkundigehulp en de mond-hygiëne,zijn

,ionwavelength.

steedsmeer ouderen nog in het bezit van hun natuurlijke gebit. Tijdens het leven

small to record

kunnen trauma's, veroorzaaktdoor bijvoorbeeld poetstechniekof ontsteking van het
tandvlees,leiden tot terugtrekkingvan het tandvlees.Dit resulteertin blootliggende

which makesit

wortel oppervlakken. Tegenwoordig lijden steedsmeer mensen aan wortel cariës.

on roots Íiom

Wortel cariës heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke factor in de tandheelkunde.

nostic tool was

te bepalen,zou de ernstvan een carieuzewortel lesie
Om een behandelstrategie

luorescein into

bij voorkeur in de tijd vervolgd moeten worden. Om de progressieof regressievan

'dium in water

carieuzewortel lesieste vervolgen,zijn niet-destructieve,kwantitatievediagnostische

ryerwith a high

methoden benodigd. In hoofdstuk één wordt gemeld dat voor glazuur cariës

1.1 times the

kwantificatie rnethodenbestaan.Omdatdergelijkekwantitatievemethodenvoor wortel
cariës niet beschikbaarzijn, is het globale doel van dit proefschrift het ontwikkelen

fluorescein in

van een niet-destructieveoptische methode voor kwantificatie van initiële caïleuze

pondedlinearly

wortel lesies. Opzet is de mogelijkheid te onderzoeken om een methode te

I be possibleto

ontwikkelen gebaseerdop de veranderingenin optische eigenschappenvan dentine,

h, by recording

zoals verstrooiing of fluorescentie.Wanneerdezeveranderingenveel kleiner zijn dan

method.
:he fibre-optic

die in glazuur, moet het gebruik van een binnen- dringendefluorescentekleurstof als
een diagnostischhulpmiddel worden overwogen.

ng fibre-optics

Hoofdstuk twee is een literatuuronderzoeknaar de optischeeigenschappenvan

; a penetrating

dentine. Er is geen literatuur beschikbaarbetreffendede verstrooiingsen absorptie

demineralised

eigenschappenvan carieus dentine. Fluorescentievan dentine was meer uitgebreid
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bestudeerd.Dentine fluorescentievindt plaatsin meerderebanden,van het ultra violet

bestudee

tot oranje-rood. Chromoforen voor ultra violette en violette band stammen uit de

dentinebir

collagenematrix. De aard van de chromoforenvan de blauwe, groeneen oranje-rode

gehalte. I

als diagnostisch
bandenblijft onbekend.Het gebruik van dentineauto-fluorescentie

bepaaldeI
Inl

middel lijkt veelbelovend.
van dentine bestudeerdaan
In hoofdstuk drie is de groene auto-f'luorescentie

gedemine

dunne plakjes dentine, gezaagduit dentine preparatenmet een gedemineraliseerde

lineairme

oppervlaktelaag. De resultatenwerden vergelekenmet mineraalverlies profielen van

moet zijn

dezelÍde lesies, gemeten met transversalemicroradiografie.Er wordt getoond dat

tanden,dr

mineraal verlies een toename in auto-fluorescentieveroorzaaktmet een f'actor van

meetkopc

minimaal 10. Daarom moet de chromofoor,die dezegroenef'luorescentieveroorzaakt,

De

van nature organischzijn. De-quenchingof modificatie van deze fluorofoor door het

fluorescen

demineralisatieprocesis waarschijnlijkde oorzaakvoor de toenamevan de groene

hoofdstuk

fluorescentie.

fluoresce

In hoofdstuk vier zijn veranderingenin de groene auto-fluorescentievan

Íluorescen

dentine bestudeerdaan hele dentine preparaten,met gebruik van twee geometrieën.

op dezelf

Het kleine meetvolumebij confbcalelaserscanningmicroscopie(CLSM) maakt dat

mineraalr

veranderingenin verstrooiing en absorptiegeen invloed hebbenop het fluorescentie

kwantificz

dentine,gemetenmet
signaal.De toenamein fluorescentievoor gedemineraliseerd

is in vivo.

CLSM, houdt in dat de quantumopbrengstmoet zijn toegenomen.In fluorescentie

Vo

spectrofbtometrieworden in het emissiesignaalde veranderingenin verstrooiing and

de FOFC

absorptie wel meegenomen,doordat het meetvolume groot is. De toegenomen

algemene

quantum opbrengstwordt dan gecompenseerd
door toegenomenabsorptiedoor niet-

FOFO te,

fluorescente chromoforen en toegenomen absorptie rond de emissie goltlengte.

gegeven.

Daarom wordt er geconcludeerd dat het meetvolume klein moet zijn om
veranderingenin de dentine auto-f'luorescentie
te kunnen registreren.
De biologischevariatietussenwortel preparatenis erg groot, wat het moeilijk
maakt om fluorescentiedata te vergelijken van gedemineraliseerd
dentine op wortels
van verschillende personen.Daarom wordt het gebruik van een binnendringende
kleurstof als diagnostischmiddel voorgesteld.In hoofdstuk vijf worden de penetratie
eigenschappen van fluoresceine-natrium in natuurlijke carieuze wortel lesies

9B

m hetultra violet

bestudeerd.Fluoresceine-natriumin water dringt gedemineraliseerdelagen van wortel

stammenuit de

dentine binnen, zelfs wanneer een oppervlaktelaag aanwezigis met een hoog mineraal

re en oranje-rode

gehalte. De penetratie diepte bedraagt ongeveer 1.1 maal de microradiografisch
bepaalde lesie diepte.

als diagnostisch

In hoofdstuk zes werd de concentratie verdeling van fluoresceine-natrium in
e bestudeerdaan

gedemineraliseerddentinebestudeerd.Het lokale fluorescentiesignaalcorrespondeerde

demineraliseerde

lineair met de lokale porositeit in een lesie. Hieruit concludeerdenwe dat het mogelijk

lies profielen van

moet zijn om de totale porositeit van een carieuze wortel lesie te meten op intacte

ordt getoond dat

tanden, door de fluoresceine-natrium fluorescentie te registreren met een externe

:t een factor van

meetkop of video methode.

:ntieveroorzaakt,

De informatie tot dusverre verkregen is gebruikt om de fiber-optische

rorofoor door het

fluorescentie observatie (FOFO) methode te bouwen, die beschreven wordt in

le van de groene

hoofdstuk 7 . Met behulp van fiber-optica, gecombineerdmet een kleine meetspot en
fluoresceine-natrium als een

binnen dringende kleurstof, is het mogelijk om

luorescentievan

fluorescentie veranderingente registrerentussengezond en gedemineraliseerddentine

vee geometrieën.

op dezelfde wortel. Het fluorescentie verschil is lineair gerelateerd aan het totale

:LSM) maakt dat

mineraal verlies. De FOFO techniek geeft een snelle methode voor niet-destructieve

het fluorescentie

kwantificatie van gedemineraliseerddentine, welke na enige verbeteringen toepasbaar

ne, gemetenmet

is in vivo.

In fluorescentie

Voorstellen voor mogelijke verbeteringen, welke gebruikt mogen worden om

verstrooiing and

de FOFO methode aan te passen voor klinisch gebruik, worden gegeven in de

De toegenomen

algemene discussie in hoofdstuk 8. Voorstellen omtrent mogelijke integratie van de

rorptiedoor niet-

FOFO techniek met technieken beschikbaar voor slazuur cariës worden eveneens

issie golflengte.

gegeven.

moet zijn om
t.

wat het moeilijk
rntineop wortels
binnendringende
len de penetratie
: wortel lesies
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