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Abstract 

The main objective of dental science has always been to preserve and improve - as much 

as possible - the quality of life of the patient. This goal can be achieved by preventing illness, 

relieving pain, improving mastication, speech and aesthetics. Since all these parameters 

require replacement or even modification of the denture structure, the most important 

challenge over time is the development and selection of suitable biocompatible materials that 

are able to withstand the adverse conditions in the oral cavity. The present paper focuses on 

the application of polymers and ceramics, which are two of the main groups of materials that 

are extensively used in dentistry. In this regard, a combination of dental science and material 

science is attempted, but with a common direction, providing the patient with a healthy and 

elegant denture. It is worth mentioning that, despite the recent positive developments with 

respect to the aforementioned materials, neither are they without disadvantages, nor 

permanent. Consequently, dentists and material scientists will continue to seek the optimal 

solution, a rehabilitation material that permanently adapts to all denture structures, 

aesthetically suited, has properties similar to tooth enamel and dentin, and favors 

rehabilitation of tissues. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Αλέθαζελ, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο νδνληηαηξηθήο επηζηήκεο ήηαλ ε δηαηήξεζε ή θαη ε 

βειηίσζε –εη δπλαηφλ- ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελνχο. Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο, ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ, ηε βειηίσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο κάζεζεο, ηε βειηίσζε ηεο νκηιίαο θαζψο θαη ηεο αηζζεηηθήο. Γεδνκέλνπ φηη 

φιεο απηέο νη παξάκεηξνη απαηηνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηεο 

νδνληνζηνηρίαο, ε ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ εθείλσλ, βηνζπκβαηψλ πιηθψλ, ηα νπνία είλαη ζε ζέζε αλζίζηαληαη ηηο 

αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Ηζηνξηθά, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κηα επξεία 

γθάκα πιηθψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δνληηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δνληηψλ απφ δψα, 

αλζξψπηλσλ δνληηψλ, φζηξαθα, θίιληηζη, πδξνμπαπαηίηε, θξάκαηνο θνβαιηίνπ-ρξσκίνπ θαη 

ηηηαλίνπ, ελψ ε εμέιημε ησλ νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ έρεη ππάξμεη κάιινλ βξαδχηεξε ηνπ 

ηειεπηαίνπο αηψλεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πνιπκεξψλ θαη ησλ θεξακηθψλ 

πιηθψλ, πνπ απνηεινχλ δχν απφ ηηο θχξηεο νκάδεο πιηθψλ πνπ ηπγράλνπλ εθηεηακέλεο ρξήζεο 

ζηελ νδνληηαηξηθή. Δλ πξνθεηκέλσ, επηρεηξείηαη κηα ζχδεπμε ηεο νδνληηαηξηθήο επηζηήκεο κε ηελ 

επηζηήκε ησλ πιηθψλ, πνπ φκσο έρνπλ κηα θνηλή ζπληζηψζα, ηελ εμαζθάιηζε κηαο πγηνχο θαη 

θαιαίζζεηεο νδνληνζηνηρίαο ζηνλ αζζελή. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη παξά ηηο πξφζθαηεο, ζεηηθέο 

εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα πιηθά, απηά αθελφο ζηεξνχληαη κεηνλεθηεκάησλ, θαη 

αθεηέξνπ δελ είλαη κφληκα. πλεπψο, νη νδνληίαηξνη θαη νη επηζηήκνλεο ησλ πιηθψλ ζα 

εμαθνινπζνχλ λα αλαδεηνχλ ηε βέιηηζηε ιχζε, ήηνη έλα πιηθφ απνθαηάζηαζεο, πνπ 

πξνζαξκφδεηαη κφληκα ζε φιεο ηηο δνκέο ηεο νδνληνζηνηρίαο, ηαηξηάδεη αηζζεηηθά, παξνπζηάδεη 

ηδηφηεηεο αληίζηνηρεο κε ην ζκάιην ησλ δνληηψλ θαη ηελ νδνληίλε θαη επλνεί ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ ηζηψλ.  

ην παξφλ πφλεκα ινηπφλ, επηρεηξείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ πνιπκεξψλ 

θαη θεξακηθψλ πιηθψλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηνλεθηεκάησλ, πνπ απηά παξνπζηάδνπλ θαη 

ζπλεπψο ρξήδνπλ πεξεηαίξσ έξεπλαο. Αλαθνξηθά κε ηε δνκή, ζην πξψην θεθάιαην 

εμεηάδνληαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ησλ νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο, ησλ θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. ην 

δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο βηνζπκβαηφηεηαο, ελψ ζην ηξίην αλαιχνληαη 

ηα πνιπκεξηθά πιηθά θαη ηδηαίηεξα ηα απνηππσηηθά πιηθά, νη ξεηίλεο, θαη ηα θεξηά, ελψ ζην 

θεθάιαην 4 γίλεηαη ε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ θεξακηθψλ πιηθψλ. 



Κεθάιαην 1.                                             Υαξαθηεξηζηηθά & Ηδηφηεηεο Οδνληηαηξηθψλ πιηθψλ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

1.1 Προδιαγραφϋσ Οδοντιατρικών Τλικών  

Ζ χπαξμε πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο πιηθψλ δελ απνθιείεη ηελ θαηαζθεπή, εκπνξία, αγνξά ή 

ρξήζε νδνληηθψλ ή ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, πνπ δελ πιεξνχλ απηά ηα πξφηππα. Έρνπλ 

αλαπηπρζεί πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαγσγψλ, ησλ ρξεζηψλ 

θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

νδνληηαηξηθψλ πξντφλησλ. Ζ απφθαζε ησλ παξαγσγψλ λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

ζχκθσλα κε ηα εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα είλαη θαζαξά εζεινληηθή. Οη παξαγσγνί / έκπνξνη 

πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ αλακέλεηαη λα πιεξνχλ ηα πξφηππα αζθαιείαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί γηα ηα πξντφληα απηά ζηηο ρψξεο φπνπ πσινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ παξαγσγφ λα ιάβεη έγθξηζε πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηνπο ζηελ αγνξά. Παξφια 

απηά, νη εγρψξηνη θαη δηεζλείο νξγαληζκνί γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλνη, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ, φηη φια ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπφξην 

παγθνζκίσο είλαη αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθά (Anusavice, 1996).  

Κακία νδνληηαηξηθή ζπζθεπή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο) είλαη 

απνιχησο αζθαιήο. Ζ αζθάιεηα είλαη ζρεηηθή θαη ε επηινγή θαη ρξήζε νδνληηαηξηθψλ 

ζπζθεπψλ ή πιηθψλ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο ρξήζεο ππεξβαίλνπλ 

θαηά πνιχ, ηνπο γλσζηνχο βηνινγηθνχο θηλδχλνπο (Anusavice, 1996; Mumtaz ul Islam, 

2013). Ωζηφζν, ππάξρεη πάληα αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα έλαο αζζελήο λα 

αληηκεησπίζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηελ νδνληηαηξηθή ζεξαπεία. Οη δχν θχξηεο 

βηνινγηθέο επηδξάζεηο είλαη αιιεξγηθέο θαη ηνμηθέο αληηδξάζεηο (Anusavice, 1996). Ο 

Παξάθειζνο, έλαο Διβεηφο γηαηξφο θαη αιρεκηζηήο, δηαηχπσζε κηα επαλαζηαηηθή αξρή πνπ 

παξέκεηλε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζεκεξηλνχ ηνκέα ηεο ηνμηθνινγίαο. Γειψλεη φηη «φιεο 

νη νπζίεο είλαη δειεηήξηα, δελ ππάξρεη θακία πνπ δελ είλαη δειεηήξην, ε ζσζηή δφζε 

δηαθνξνπνηεί έλα δειεηήξην απφ έλα θάξκαθν» (Gallo and Doull, 1991; Anusavice, 1996).  
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Ζ πξφνδνο ζηε γλψζε ησλ νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ θαη νη απφπεηξεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπο 

μεθίλεζαλ ην 1919 ζηηο ΖΠΑ
1
. Αμηνζεκείσην ππήξμε θαη ην έξγν ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ (ADA), ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο ε 

κέηξεζε ησλ θιηληθά ζεκαληηθψλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ νδνληηθψλ πιηθψλ θαη 

ε αλάπηπμε λέσλ πιηθψλ, νξγάλσλ θαη κεζφδσλ δνθηκψλ. Μέρξη ην 1965, έλαο απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ήηαλ λα δηακνξθψζεη πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο γηα νδνληηαηξηθά 

πιηθά. Ωζηφζν, φηαλ ηδξχζεθε ην 1966 ην πκβνχιην Οδνληηαηξηθψλ Τιηθψλ θαη πζθεπψλ 

(γλσζηφ ζήκεξα σο πκβνχιην Δπηζηεκνληθψλ Τπνζέζεσλ), αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ 

αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη μεθίλεζε ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ. Σέηνηεο πξνδηαγξαθέο είλαη πξφηππα κε ηα νπνία κπνξεί λα 

κεηξεζεί ε πνηφηεηα θαη νη ηδηφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ νδνληηθψλ πιηθψλ. Απηά ηα πξφηππα 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ελφο πιηθνχ, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο, αλ ην πιηθφ ρεηξίδεηαη ζσζηά θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνλ ηερληθφ νδνληνηερλίηε θαη ηνλ νδνληίαηξν. Σν πξφγξακκα απνδνρήο ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηζηεκνληθψλ Τπνζέζεσλ ελζσκαηψλεη απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νδνληηαηξηθψλ πξντφλησλ θαη ηα πξντφληα δνθηκάδνληαη γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ πξνδηαγξαθψλ. Όηαλ έλα πξντφλ ηαμηλνκείηαη σο απνδεθηφ, ν θαηαζθεπαζηήο 

επηηξέπεηαη λα αλαγξάθεη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο ηε θξάζε "ADA Accepted" 

(Anusavice, 1996; Mumtaz ul Islam, 2013). 

Γχν νξγαληζκνί, ε Γηεζλήο Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία (FDI) θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο (ISO), εξγάδνληαη γηα ηελ θαζηέξσζε πξνδηαγξαθψλ γηα νδνληηαηξηθά πιηθά ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Ζ FDI μεθίλεζε θαη ππνζηήξημε ελεξγά έλα πξφγξακκα γηα ηε δηακφξθσζε 

δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα νδνληηαηξηθά πιηθά. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, έρνπλ πηνζεηεζεί δηάθνξεο πξνδηαγξαθέο γηα νδνληηαηξηθά πιηθά θαη 

ζπζθεπέο (Anusavice, 1996).  

Σν IS0 είλαη κηα δηεζλήο, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

δηεζλψλ πξνηχπσλ. Απηφο ν θνξέαο απνηειείηαη απφ εζληθνχο αληηπξνζψπνπο απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο. Έλα αίηεκα απφ ηελ FDI πξνο ηνλ νξγαληζκφ IS0, πξνθεηκέλνπ 

λα ζεσξεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο, πνπ είρε θαηαξηίζεη γηα ηα νδνληηαηξηθά πιηθά, σο πξφηππα 

IS0, νδήγεζε ζην ζρεκαηηζκφ κηαο ηερληθήο επηηξνπήο, ηεο IS0/TC106-Οδνληηαηξηθήο. Ζ 

επζχλε ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη λα ηππνπνηήζεη θαη λα δνθηκάζεη κεζφδνπο θαη λα 

                                                 
1
 Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ έηνπο ν ακεξηθαληθφο ζηξαηφο δήηεζε απφ ην Δζληθφ Γξαθείν Πξνηχπσλ 

(γλσζηφ ζήκεξα σο Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ θαη Σερλνινγίαο [NIST]) λα θαζνξίζεη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη επηινγή νδνληηθψλ ακαιγακάησλ γηα ρξήζε ζε νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο. 
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αλαπηχμεη πξφηππα γηα νδνληηαηξηθά πιηθά, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφ. Ζ 

νδνληηαηξηθή επηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο έρεη ήδε αλαπηχμεη πεξίπνπ 

156 νδνληηαηξηθά πξφηππα (Jones, 2007). Σα δηεζλή πξφηππα δηεπθνιχλνπλ ην δηεζλέο 

εκπφξην νδνληηαηξηθψλ πξντφλησλ θαη κεηαπνίεζεο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 10 δηζ. επξψ 

εηεζίσο, κε ηα πξφηππα απηά λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο 

νδνληηαηξηθψλ πξντφλησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα νδνληηαηξηθά πξφηππα ISO δηαδξακαηίδνπλ 

δσηηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο νδνληηαηξηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο ζε νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο, θαζψο θαη ηα 

πξντφληα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ην θνηλφ. Ζ 

επηηξνπή ISO/TC106 έρεη 46 ρψξεο κέιε (25 ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη 21 δηαζέηνπλ 

παξαηεξεηέο). Δθηφο απφ ηελ πιήξε ηερληθή επηηξνπή, ππάξρνπλ επηά ππνεπηηξνπέο θαη 

πεξίπνπ 44 νκάδεο εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 300 νδνληίαηξνη απφ ηα 

θξάηε κέιε. Ζ νδνληηαηξηθή επηηξνπή ηνπ ISO ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΔΔ, πξάγκα πνπ 

απνηππψλεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη έλα ζχλνιν 123 πξνηχπσλ ISO έγηλαλ δεθηά απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ CEN/TC55 απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006. Δπηπξφζζεηα, ε 

επηηξνπή ISO ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε ηελ Παγθφζκηα Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία (FDI) θαη 

ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO) (Jones, 2007). 

ηελ Δπξψπε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ (CEN) ζπγθξφηεζε ην Task Group 55 

γηα ηελ αλάπηπμε επξσπατθψλ πξνηχπσλ. Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο, αλαηέζεθε ζηελ CEN ε επζχλε γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ζπζηάζεσλ γηα ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ. Ζ ζήκαλζε 

CE ζηηο εηηθέηεο ππνδειψλεη ην επξσπατθφ ζήκα ζπκκφξθσζεο κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 

ηεο Οδεγίαο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995. 

Όια ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξέπεη λα θέξνπλ ην ζήκα ζπκκφξθσζεο. Άιιεο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξίζηκνπο 

νξγαληζκνχο γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ είλαη ν Καλαδάο, 

ε Ηαπσλία, ε Γαιιία, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Γεξκαλία, ε Οπγγαξία, ην Ηζξαήι Ηλδία, ε 

Πνισλία θαη ε Νφηηα Αθξηθή (Mumtaz ul Islam, 2013). 

Σν φθεινο απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζην επάγγεικα ηνπ νδνληηάηξνπ ππήξμε αλεθηίκεην 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε γηα νδνληηαηξηθά πιηθά, 

φξγαλα θαη ζπζθεπέο. Οη νδνληίαηξνη δηαζέηνπλ θξηηήξηα επηινγήο πνπ είλαη ακεξφιεπηα θαη 

αμηφπηζηα (Asunavice, 1996). Οη θαηαζθεπαζηέο, νη πξνκεζεπηέο νδνληηαηξηθψλ πξντφλησλ, 

νη ρξήζηεο, νη νκάδεο θαηαλαισηψλ, ηα εξγαζηήξηα δνθηκψλ, νη θπβεξλήζεηο, ην 
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νδνληηαηξηθφ επάγγεικα θαη νη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο εηζφδνπ θαη 

απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ, ελψ ε δηεζλήο ηππνπνίεζε είλαη θαζνδεγνχκελε απφ 

ηελ αγνξά θαη βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπκθεξφλησλ ζε απηήλ. 

1.2 Υυςικϋσ Ιδιότητεσ Οδοντιατρικών Τλικών 

Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο βαζίδνληαη ζηνπο λνκνχο ηεο κεραληθήο, ηεο αθνπζηηθήο, ηεο 

νπηηθήο, ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηνπ καγλεηηζκνχ, ηεο αθηηλνβνιίαο, ηεο 

δνκήο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ππξεληθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ απφρξσζε, ην ρξψκα θαη ε δηαχγεηα 

είλαη θπζηθέο ηδηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο λφκνπο ηεο νπηηθήο, δειαδή ηεο επηζηήκεο πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα θαηλφκελα ηνπ θσηφο θαη ηεο φξαζεο. Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη ν 

ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο είλαη θπζηθέο ηδηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο λφκνπο ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο (Anusavice, 1996).  

1.2.1 Αποτριβό/ Υθορϊ & Αντοχό ςτην Αποτριβό  

Ζ απνηξηβή/θζνξά αθνξά ηελ απψιεηα κέξνπο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιηθνχ, σο απνηέιεζκα 

δηάθνξσλ παξαγφλησλ. Ζ ζθιεξφηεηα έρεη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δείθηεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ελφο πιηθνχ λα αλζίζηαηαη ζηελ απνηξηβή ή ηε θζνξά. Ωζηφζν, ε απνηξηβή 

απνηειεί πνιχπινθν κεραληζκφ ζην ζηνκαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε αμηνπηζηία ηεο ζθιεξφηεηαο, σο δείθηε πξφβιεςεο ηεο 

αληνρήο ζηε θζνξά, είλαη πεξηνξηζκέλε. πρλά ε ρξήζε ηεο γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ πιηθψλ 

εληφο κηαο δεδνκέλεο θαηεγνξίαο, φπσο ην κέηαιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο, είλαη ελδεδεηγκέλε. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε ζχγθξηζεο κεηαμχ ελφο 

κεηαιιηθνχ πιηθνχ θαη κηαο ζπλζεηηθήο ξεηίλεο, κπνξεί λα κελ ελδείθλπηαη (Anusavice, 

1996).  

1.2.2 Ιξώδεσ 

Μέρξη ηψξα αζρνιεζήθακε κε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ζηέξεσλ πιηθψλ, πνπ ππέζηεζαλ θάπνην είδνο πίεζεο. Ωζηφζν, πνιιά, αλ φρη 

φια απφ απηά ηα πιηθά έρνπλ ππάξμεη πγξά ζε θάπνην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Δπηπιένλ, 

ε επηηπρία ή απνηπρία ελφο δεδνκέλνπ πιηθνχ εμαξηάηαη, ηφζν απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζηελ 

πγξή, φζν ζηε ζηέξεα κνξθή. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα πιηθά απηά παξακνξθψλνληαη ή 
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ξένπλ φηαλ ππνβάιινληαη ζε ζηξεο είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ νδνληηαηξηθή. Ζ 

κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ξεπζηφηεηαο ησλ πιηθψλ απνηειεί ηε βάζε ηεο επηζηήκεο ηεο 

ξενινγίαο (Anusavice, 1996; Murata, 2012).  

Παξά ην γεγνλφο φηη έλα πγξφ ζε αθηλεζία δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα δηαηκεηηθή 

πίεζε (δχλακε δηάηκεζεο αλά κνλάδα ηεο πεξηνρήο δηάηκεζεο), ηα πεξηζζφηεξα πγξά φηαλ 

ηεζνχλ ζε θίλεζε ζα αληηζηαζνχλ ζηηο δπλάκεηο πνπ πξνθαινχλ ηελ θίλεζε ηνπο. Απηή ε 

αληίζηαζε ζηελ θίλεζε νλνκάδεηαη ημψδεο θαη ειέγρεηαη απφ εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηξηβήο 

εληφο ηεο κάδαο ηνπ πγξνχ. Σν ημψδεο είλαη έλα κέηξν ηεο ππθλφηεηαο/ ζηαζεξφηεηαο ελφο 

πγξνχ θαη ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ λα ξέεη. Δπί παξαδείγκαηη, έλα πνιχ ημψδεο ξεπζηφ ξέεη 

αξγά ιφγσ ηνπ πςεινχ ημψδνπο ηνπ. Σα νδνληηθά πιηθά έρνπλ δηαθνξεηηθά ημψδε φηαλ 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ επηδησθφκελε εθαξκνγή ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπκε απηή ηε ζχιιεςε ζε πνζνηηθή βάζε, παξαηεξνχκε ζην ρήκα 

1., φηη έλα πγξφ θαηαιακβάλεη ην ρψξν κεηαμχ δχν κεηαιιηθψλ πιαθψλ, κε ηελ θάησ πιάθα 

λα παξακέλεη ζηαζεξή θαη ηελ θάησ πιάθα λα θηλείηαη πξνο ηα δεμηά κε ζπγθεθξηκέλε 

ηαρχηεηα (V). Απαηηείηαη κηα δχλακε (F) γηα λα μεπεξαζηεί ε έιμε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

ηξηβή (ημψδεο) ηνπ πγξνχ. Ζ δχλακε απηή, πνπ νλνκάδεηαη θαη ηάζε, νδεγεί ζηελ 

επηκήθπλζε ή ηελ παξακφξθσζε ηνπ πγξνχ (Anusavice, 1996). 

 

ρήκα 1. Ιμώδεο (Anusavice 1996)  

Σν ημψδεο ησλ πεξηζζφηεξσλ πγξψλ κεηψλεηαη γξήγνξα κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Παξάιιεια ην ημψδεο ελδέρεηαη λα εμαξηάηαη απφ κηα πξνεγνχκελε παξακφξθσζε ηνπ 

πγξνχ. Έλα πγξφ ηέηνηνπ ηχπνπ, πνπ γίλεηαη ιηγφηεξν ημψδεο θαη πεξηζζφηεξν ξεπζηφ ππφ 

πίεζε, νλνκάδεηαη ζημνηξνπηθφ. Οη πάζηεο νδνληηθήο πξνθχιαμεο, ηα ηζηκέληα ξεηίλεο θαη 

νξηζκέλα απνηππσηηθά πιηθά είλαη ζημνηξνπηθά. Ζ ζημνηξνπηθή θχζε απηψλ ησλ πιηθψλ 

είλαη επσθειήο, εθφζνλ ην απνηππσηηθφ πιηθφ δελ ξέεη απφ ην ζθεχνο ηνπ, κέρξη λα απισζεί 

ζε νδνληηθνχο ηζηνχο, θα ε πάζηα πξνθχιαμεο δελ ρχλεηαη έμσ απφ ην θχπειιν θανπηζνχθ 
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πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί, κέρξη λα θαηεπζπλζεί πξνο ην δφληη πνπ πξφθεηηαη λα θαζαξηζηεί. 

πλεπψο, ην ημψδεο ελφο πιηθνχ κπνξεί λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Δπηπξφζζεηα, ην ημψδεο ζε 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο ελφο πιηθνχ, πνπ πθίζηαηαη ηε κεηάβαζε απφ πγξή ζε ζηεξεή κνξθή (Anusavice, 

1996).  

1.2.3 Φρώμα  

 Σν ρξψκα είλαη έλα ζχλζεην ςπρνθπζηνινγηθφ θαηλφκελν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θσηφο κέζσ ησλ κεθψλ θχκαηνο ηνπ ζην αλζξψπηλν κάηη. Σν ρξψκα δελ 

είλαη ηδηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά ηνπ θσηφο πνπ εηζέξρεηαη ζηα κάηηα καο απφ απηφ. 

Δπνκέλσο, ν πξαγκαηηθφο παξάγνληαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νπηηθή αληίιεςε ηνπ 

ρξψκαηνο είλαη ην θσο. Υσξίο απηφ, κπνξνχκε λα δνχκε κφλν ζθνηεηλφ ή καχξν. Σν θσο 

είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα κπνξνχλ λα απνζπληεζνχλ 

ζε πνιιαπιά κήθε θχκαηνο, δεκηνπξγψληαο έλα επξχ θάζκα απφ ξαδηνθχκαηα (κε κήθνο 

θχκαηνο ζε ρηιηφκεηξα) ζηα θχκαηα θνζκηθψλ αθηηλψλ (κήθε θχκαηνο θάησ ησλ 10
-13

m). Ζ 

πεξηνρή ηνπ θσηφο πνπ θηάλεη ζηα κάηηα καο νλνκάδεηαη νξαηφ θσο. Πεξηιακβάλεη ην 

θάζκα ησλ 400 (ηψδεο) έσο 700nm (ζθνχξν θφθθηλν), θαη φια ηα ρξψκαηα πνπ γλσξίδνπκε 

είλαη κέζα ζε απηφ ην εχξνο. Σν ρξψκα πνπ αληηιακβαλφκαζηε είλαη έλα κείγκα δηαθφξσλ 

κεθψλ θχκαηνο θαη ζπλεπψο ην θάζκα ρξψκαηνο κπνξεί λα απεηθνληζηεί κε έλα γξάθεκα,  

γλσζηφ σο θαζκαηηθή θακπχιε ή θάζκα ρξψκαηνο (Anusavice, 1996; Volpato et al., 2010) 

 

ρήκα 2. Φαζκαηηθή Κακπύιε (Anusavice 1996) 
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Σα κάηηα καο έρνπλ δχν είδε θπηηάξσλ, επαίζζεησλ ζην θσο: ηηο ξάβδνπο, νη νπνίεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο λπρηεξηλήο φξαζεο θαη ηνπο θψλνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ φξαζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Όηαλ ην θσο πιήηηεη ηα κάηηα, 

ακέζσο εμνκνηψλεηαη κε ηα θχηηαξα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα. Απηά ηα 

θχηηαξα ρσξίδνληαη βαζηθά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απηά κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζε 

θφθθηλν, πξάζηλν ή κπιε. Όηαλ ην θσο ελεξγνπνηεί απηνχο ηνπο θψλνπο, ζπληίζεληαη νη 

ρξσζηηθέο νπζίεο critolase, clorolase θαη cyanolase, αληίζηνηρα. Ζ πνζφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ ρξσζηηθψλ νδεγεί ζε Υ (θφθθηλνπο θψλνπο), Τ (πξάζηλνπο θψλνπο) θαη Ε 

(κπιε θψλνπο), κε θάζε πξνθχπηνπζα ρξσζηηθή νπζία λα είλαη ππεχζπλε γηα έλα 

ρξσκαηνκεηξηθφ εξέζηζκα. Οη ηξεηο ρξσζηηθέο δεκηνπξγνχλ κελχκαηα ηα νπνία 

απνζηέιινληαη ηαπηφρξνλα ζηνλ εγθέθαιν κε ηε κνξθή ηξηζηίκνπ (X, Y, Z) θαη, αλάινγα κε 

ηε ζπγθέληξσζε θάζε ρξσζηηθήο, εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

(πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ) (Joiner, 2004; Volpato et al., 2010) 

Σν ρξψκα ελφο δνληηνχ θαζνξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ρξσκαηνκεηξηθψλ επηδξάζεσλ. Σν ρξψκα εγγελψλ ηδηνηήησλ ζπλδέεηαη κε ηελ αληαλάθιαζε 

θαη ηελ απνξξφθεζε ηνπ θσηφο, ελψ νη εμσγελείο ηδηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηα πιηθά 

ρξσκαηηζκνχ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην ζκάιην, φπσο ν θαθέο, ην ηζάη, ν θαπλφο. Όηαλ 

πέθηεη ην θσο ζε έλα θπζηθφ δφληη, κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ηέζζεξα ζπλαθή θαηλφκελα: ε 

κεηάδνζε ηνπ θσηφο κέζσ ηνπ δνληηνχ, ε θαηνπηξηθή αλάθιαζε απφ ηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ελφο δνληηνχ, ε δηάρπηε αλάθιαζε ηνπ θσηφο απφ ηελ ζηνκαηηθή επηθάλεηα, ε 

απνξξφθεζε θαη ε δηαζπνξά ηνπ θσηφο ζηνπο νδνληηθνχο ηζηνχο (Volpato et al., 2010). 

Παξάγνληεο φπσο ην πάρνο ηνπ ζκάιηνπ, ην ζρήκα, ε πθή ηεο επηθάλεηαο, ην θπξίαξρν 

ρξψκα ηεο νδνληίλεο, ην θαηλφκελν δηπιήο επίζηξσζεο θαη ε πεγή θσηφο κπνξεί λα 

πεξηπιέμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ δηαθφξσλ απνρξψζεσλ νιφθιεξνπ ηνπ 

δνληηνχ (Joiner, 2004). 

Παξαδνζηαθά, ε νπηηθή αληίιεςε ηνπ ρξψκαηνο είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε 

κέζνδνο επηινγήο ζηελ νδνληηαηξηθή. Απηή ε ππνθεηκεληθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζε 

ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο πνπ απνηεινχληαη απφ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηνπ κέζνπ φξνπ 

ησλ ρξσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλζξψπηλε νδνληνθπΐα. Μέζσ απηνχ ηνπ νδεγνχ 

ζθίαζεο, κπνξείηε λα γίλεη κηα νπηηθή ζχγθξηζε κε θπζηθά δφληηα (Volpato et al., 2010).  
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Δηθόλα 1. Οδνληηαηξηθό Υξσκαηνιόγην ηύπνπ Vita Lumin κε ηηο απνρξώζεηο παξαηεηαγκέλεο ζε θζίλνπζα ζεηξά 

Ζ επηινγή ρξσκάησλ κε θιίκαθεο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε επεηδή ε δηαδηθαζία 

επηινγήο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ κεηαβιεηέο πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ εξκελεία ηεο 

ηξηζδηάζηαηεο θχζεο ηνπ ρξψκαηνο έσο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο. Οη επηινγέο κπνξεί λα 

είλαη αλεπαξθείο εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο ε θφπσζε, ε ειηθία, ην ζηξεο, ε εθ ησλ 

πξνηέξσλ έθζεζε ησλ καηηψλ ζην θσο, ε νπηηθή αηνκηθφηεηα ηνπ παξαηεξεηή, ε 

αθαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε θσηεηλή επηξξνή απφ ην πεξηβάιινλ θαη ν 

κεηακεξηζκφο. Δπηπιένλ, ην αλζξψπηλν κάηη κπνξεί λα αληρλεχζεη κηθξέο δηαθνξέο ζην 

ρξψκα, αιιά ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο απηψλ ησλ δηαθνξψλ φζνλ αθνξά ην κέγεζνο θαη ηε 

θχζε ηεο δηαθνξάο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Παξά ηελ επξεία δεκνζηφηεηα, νη 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο θιίκαθεο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επξείαο γθάκαο ρξσκάησλ, 

πνπ ππάξρνπλ ζηα θπζηθά δφληηα. Σν δηαζέζηκν πιηθφ γηα ρξήζε ζηελ νδνληηαηξηθή θιηληθή 

θαη ζην εξγαζηήξην δελ είλαη ην ίδην κε ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο θιίκαθα, ελψ ην 

πάρνο ησλ δνληηψλ ζηελ θιίκαθα δελ πξνζνκνηψλεη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε. Οη πεξηζζφηεξεο 

θιίκαθεο δελ έρνπλ κεηαιιηθή ή θεξακηθή ππνδνκή. Ο βαζκφο δηαθάλεηαο ηνπ ηκήκαηνο 

εγθνπήο, νη ραξαθηεξηζκνί θαη ε ρξψζε ζην ηξαρειηθφ ηξίην ησλ θιηκάθσλ θάλνπλ ηε 

ζχγθξηζε κε ηα θπζηθά δφληηα πνιχ δχζθνιε. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα απαηηήζνπλ 

απφ ηνλ παξαηεξεηή λα ζπλεζίζεη ζε κία κφλν θιίκαθα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

ζθάικαηα θαηά ηελ νπηηθή επηινγή ηνπ ρξψκαηνο (Anusavice, 1996; Volpato et al., 2010). 
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1.2.4 Θερμοφυςικϋσ Ιδιότητεσ  

1.2.4.1 Θερμικό Αγωγιμότητα  

H ζεξκηθή αγσγηκφηεηα (θ) είλαη έλα ζεξκνθπζηθφ κέηξν πνπ κεηξάεη πφζν θαιά 

κεηαθέξεηαη ε ζεξκφηεηα δηα κέζνπ ελφο πιηθνχ απφ ηελ αγψγηκε ξνή. Ο ξπζκφο ξνήο 

ζεξκφηεηαο δηακέζνπ κηαο δνκήο, είλαη αλάινγνο ηφζν πξνο ηελ πεξηνρή (θάζεηε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ξνήο ζεξκφηεηαο) κέζσ ηεο νπνίαο άγεηαη ε ζεξκφηεηα φζν θαη πξνο ηελ θιίζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά κήθνο ηεο δνκήο. Έηζη, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή αξαηφηεηα ηεο χιεο 

ζηε δνκή, ε πεξηνρή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα αγσγηκφηεηα κεηψλεηαη θαη κεηψλεηαη ν ξπζκφο 

ξνήο ζεξκφηεηαο. Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ή ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο είλαη ε 

πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ζε ζεξκίδεο αλά δεπηεξφιεπην πνπ δηέξρεηαη απφ έλα δείγκα πάρνπο 1 

cm κε επηθάλεηα εγθάξζηαο δηαηνκήο 1 cm
2
, φηαλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ επηθαλεηψλ πξνο ηε ζεξκηθή ξνή ηνπ δείγκαηνο είλαη 1
o
C. χκθσλα κε ην δεχηεξν 

λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ε ζεξκφηεηα ξέεη απφ ζεκεία πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζε ζεκεία 

ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (Anusavice, 1996).  

Σα πιηθά πνπ έρνπλ πςειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα νλνκάδνληαη αγσγνί, ελψ ηα πιηθά 

ρακειήο αγσγηκφηεηαο νλνκάδεηαη κνλσηέο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηεο αγσγηκφηεηαο, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πιηθνχ λα κεηαδίδεη ζεξκηθή ελέξγεηα θαη ην 

αληίζηξνθν. ε ζχγθξηζε κε έλα ζχλζεην πξντφλ κε βάζε ηε ξεηίλε, πνπ έρεη ρακειή 

ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, ε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη ηαρχηεξα καθξηά απφ ην δφληη, φηαλ θξχν 

λεξφ έξρεηαη ζε επαθή κε κηα κεηαιιηθή απνθαηάζηαζε, ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηάο ηεο. Απηή ε απμεκέλε αγσγηκφηεηα ηνπ κεηάιινπ, ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ηεο 

ξεηίλεο, πξνθαιεί κεγαιχηεξε πνιθηθή επαηζζεζία, πνπ παξαηεξείηαη σο αζήκαληε, ήπηα, 

κέηξηα, ή θαη αθξαία δπζθνξία, αλάινγα κε ην πξνεγνχκελν ηξαχκα ησλ δνληηψλ θαη ηελ 

απφθξηζε ηνπ αζζελνχο ζηνλ πφλν. Δπεηδή απηή ε επαηζζεζία ελδέρεηαη έσο θαη λα 

ηξαπκαηίζεη ηνλ πνιθφ, θαηαδεηθλχεηαη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο επηινγήο ησλ πιηθψλ εθείλσλ, 

ησλ νπνίσλ ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα πξνζηδηάδεη ζε εθείλε ηεο αδακαληίλεο θαη ηεο 

νδνληίλεο, ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ δνληηψλ (Anusavice, 1996). 

1.2.4.2 Θερμικό Διϊχυςη  

Ζ ηηκή ηεο ζεξκηθήο δηάρπζεο ελφο πιηθνχ ειέγρεη ην ρξνληθφ ξπζκφ ηεο αιιαγήο 

ζεξκνθξαζίαο θαζψο ε ζεξκφηεηα πεξλά κέζα απφ έλα πιηθφ. Δίλαη έλα κέηξν ηνπ ξπζκνχ 
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κε ηνλ νπνίν έλα ζψκα κε κε νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία θηάλεη ζε κηα θαηάζηαζε ζεξκηθήο 

ηζνξξνπίαο. Γηα έλα δεδνκέλν φγθν πιηθνχ, ε απαηηνχκελε ζεξκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ζε έλα δεδνκέλν πνζφ εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θαη 

ηελ ππθλφηεηα. Όηαλ ην πξντφλ ηεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο θαη ππθλφηεηαο είλαη πςειφ, ε 

ζεξκηθή δηάρπζε κπνξεί λα είλαη ρακειή, αθφκα θαη αλ ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα είλαη πςειή. 

πλεπψο, θαη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη ε ζεξκηθή δηάρπζε απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κέζσ ελφο πιηθνχ. Δπεηδή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θαηάπνζεο δεζηψλ ή θξχσλ θαγεηψλ θαη πγξψλ πξνθαιείηαη κηα αζηαζήο 

θαηάζηαζε κεηαθνξάο ελέξγεηαο, ε ζεξκηθή δηάρπζε ελφο νδνληηαηξηθνχ πιηθνχ 

απνθαηάζηαζεο ελδέρεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε ζεξκηθή ηνπ αγσγηκφηεηα. Ζ 

νδνληίλε θαη αδακαληίλε είλαη απνηειεζκαηηθνί ζεξκηθνί κνλσηέο θαη ε ζεξκηθή δηάρπζε θαη 

αγσγηκφηεηα ζπγθξίλεηαη ζεηηθά κε απηέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ θαη ηνπ λεξνχ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο αμηνζεκείσηα πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κεηάιισλ (Anusavice, 1996; O’Brien, 

2002). 

Μνιαηαχηα, φπσο γηα θάζε ζεξκηθφ κνλσηή, ε δνκή ησλ δνληηψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ πάρνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα κνλσηηθά ηζηκέληα. 

Όηαλ ην ζηξψκα ηεο νδνληίλεο κεηαμχ ηεο θνηιφηεηαο θαη ηνπ πνιθνχ είλαη πνιχ κηθξφ, ν 

νδνληίαηξνο ζα πξέπεη λα ελαπνζέζεη έλα επηπιένλ ζηξψκα κνλσηηθήο βάζεο, εθφζνλ ην 

πάρνο ηεο νδνληίλεο είλαη εμίζνπ –αλ φρη θαη πεξηζζφηεξν- ζεκαληηθφ κε ηηο ζεξκηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

1.2.4.3 υντελεςτόσ Θερμικόσ Διαςτολόσ  

Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο νξίδεηαη σο ε κεηαβνιή ζηελ κνλάδα κήθνπο ελφο 

πιηθνχ, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αλεβαίλεη θαηά 1
ν
C. Μηα απνθαηάζηαζε ησλ δνληηψλ 

κπνξεί λα δηαζηέιιεηαη ή ζπζηέιιεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην δφληη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 

αιιαγήο ζηελ ζεξκνθξαζία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθφιιεζε ή θαη δηαξξνή 

ηνπ πιηθνχ. Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηάρπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ παξαγσγή 

κεηαιινθεξακηθψλ πιηθψλ. Δπί παξαδείγκαηη, κηα επίζηξσζε πνξζειάλεο πνπ ςήλεηαη ζε 

έλα κεηαιιηθφ ππφζηξσκα κπνξεί λα ζπζηαιεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ φηη ην κέηαιιν 

θαηά ηελ ςχμε θαη λα πξνθαιέζεη εθαπηνκεληθέο ηάζεηο εθειθπζκνχ ή ηάζεηο εθειθπζκνχ 

ζηεθάλεο ζηελ πνξζειάλε, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ άκεζν ή θαζπζηεξεκέλν 

ζρεκαηηζκφ ξσγκψλ. Αλ θαη απηέο νη ηάζεηο δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ πιήξσο, κπνξνχλ 
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λα κεησζνχλ αηζζεηά κε ηεο επηινγή πιηθψλ ησλ νπνίσλ νη ζπληειεζηέο ζπζηνιήο ή 

δηαζηνιήο, είλαη αξθεηά θνληά (εληφο 4%) (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

1.3 Μηχανικϋσ Ιδιότητεσ Ιδιότητεσ Οδοντιατρικών Τλικών 

ην πεξηβάιινλ απφ ην ζηφκα, νη απνθαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζε θαηαπνλήζεηο απφ ηε 

δξάζε ηεο κάζεζεο. Απηέο νη δπλάκεηο δξνπλ ζηα δφληηα θαη / ή ζην πιηθφ θαη παξάγνπλ 

δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε παξακφξθσζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί ηειηθά λα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

εηζαρζνχλ νξηζκέλεο έλλνηεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

επηδφζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην πιηθφ απηφ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Wang et 

al., 2003). Δπνκέλσο, ε αλάιπζε ηνπ ελδερφκελνπ αζηνρίαο κηαο πξφζεζεο πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξνζζεηηθνχ πιηθνχ. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο 

θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν ηεο κεραληθήο, δειαδή απφ ηε θπζηθή επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη 

κε ηελ ελέξγεηα θαη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηα ζψκαηα. ηελ νπζία, 

κεηξηνχληαη απνθξίζεηο, ηφζν ειαζηηθψλ φζν θαη πιαζηηθψλ, πιηθψλ ππφ εθαξκνδφκελε 

δχλακε ή θαηαλνκή δπλάκεσλ (Anusavice, 1996).  

1.3.1 Σϊςη (Stress) 

Όηαλ ζε έλα ζηέξεν ζψκα επηδξά κηα εμσηεξηθή δχλακε, δεκηνπξγείηαη κηα αληίδξαζε 

πνπ είλαη ίζε ζε κέγεζνο, αιιά αληίζεηε πξνο ηελ εμσηεξηθή δχλακε. Ζ δχλακε απηή, πνπ 

νλνκάδεηαη ηάζε, παξακνξθψλεη ειαθξψο ηελ αηνκηθή δνκή ηνπ ζψκαηνο θαη ε ηηκήο ηεο 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη πξνο ηελ πεξηνρή εληφο ηεο νπνίαο 

αζθείηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο. Ζ ηάζε ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ 

ηχπνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο. Απφ άπνςε ηεο θαηεχζπλζεο εθαξκνγήο ηνπο, κπνξνχλ θα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ 3 είδε «απιήο» ηάζεο: εθειθπζκνχ, ζιηπηηθή θαη δηαηκεηηθή (Anusavice, 

1996). 

1.3.1.1 Σϊςη Εφελκυςμού (Tensile Stress) 

Ζ ηάζε εθειθπζκνχ πξνθχπηεη απφ κηα δχλακε/ θνξηίν πνπ ηείλεη λα ηεληψζεη ή λα 

επηκεθχλεη έλα ζψκα (βι. ρήκα 3.). Μηα ηάζε εθειθπζκνχ ζπλνδεχεηαη πάληα απφ κηα 

παξακφξθσζε εθειθπζκνχ, ελψ ππάξρνπλ ιίγεο πεξηπηψζεη θαζαξήο ηάζεο εθειθπζκνχ θαη 

ηα ζπζηαηηθά ηεο ηάζεο εθειθπζκνχ κπνξεί λα παξαρζνχλ φηαλ νη δνκέο απηέο θάκπηνληαη, 
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ή αθφκα θαη αλ εθαξκφδνληαη θνξηία ζιίςεσο. Ωζηφζν, νη ηάζεηο εθειθπζκνχ, ζιίςεσο θαη 

δηάηκεζεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα κηαο δχλακεο θάκςεο, φπσο απνηππψλεηαη 

ζην ρήκα 3 ( Anusavice 1996; O’ Brien, 2002; Wang et al., 2003). 

 

ρήκα 3. Σάζεηο πνπ αζθνύληαη ζε κηα γέθπξα ηξηώλ κνλάδσλ από κηα δύλακε θάκςεο Ρ., Anusavice 1996 

1.3.1.2 Θλιπτικό Σϊςη(Compressive Stress) 

Αλ έλα ζψκα ηεζεί θάησ απφ έλα θνξηίν πνπ ηείλεη λα ην ζπκπηέζεη ή λα κηθξχλεη ην 

κήθνο ηνπ, ε εζσηεξηθή αληίζηαζε ζε έλα ηέηνην θνξηίν νλνκάδεηαη ζιηπηηθή ηάζε. Κάζε 

ζιηπηηθή ηάζε ζπλδέεηαη κε κηα ζιηπηηθή παξακφξθσζε. Γηα λα ππνινγηζηεί είηε ε ηάζε 

εθειθπζκνχ είηε ε ηάζε ζιίςεσο, ε εθαξκνδφκελε δχλακε δηαηξείηαη κε ηελ επηθάλεηα 

εγθάξζηαο δηαηνκήο, πνπ είλαη θάζεηε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο (Anusavice 1996).  

 1.3.1.3 Σϊςη Διϊτμηςησ (Tensile Stress) 

Ζ ηάζε δηάηκεζεο ηείλεη λα αληηζηέθεηαη ζηελ νιίζζεζε ηκήκαηνο ελφο ζψκαηνο πάλσ ζε 

έλα άιιν. Ζ ηάζε δηάηκεζεο κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη απφ κηα δξάζε ζπζηξνθήο πάλσ ζε 

έλα ζψκα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ εθαξκφδεηαη κηα δχλακε θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ζκάιηνπ ησλ δνληηψλ κε έλα εξγαιείν κε αηρκεξά άθξα, παξάιιεια πξνο ηε δηεπηθάλεηα 

κεηαμχ ηνπ ζκάιηνπ θαη ελφο νξζνδνληηθνχ βξαρίνλα, ν βξαρίνλαο κπνξεί λα απνθνιιεζεί 

ιφγσ ηεο δηαηκεηηθήο ηάζεο απφ ηελ παξάιιειε πεξηνρή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο. 

Ζ δηαηκεηηθή ηάζε ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηε δχλακε κε ηελ παξάιιειε πεξηνρή πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο (Anusavice 1996). 

ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είλαη κάιινλ απίζαλν λα εκθαληζηεί βιάβε ιφγσ δηαηκεηηθήο 

ηάζεο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εχζξαπζηα πιηθά, επεηδή νη απνθαηεζηεκέλεο επηθάλεηεο ησλ 

δνληηψλ είλαη γεληθά ηξαρείεο σο πξνο ηελ κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο θαη δελ είλαη επίπεδεο. 
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Ζ παξνπζία ινμνηκήζεσλ ή κεηαβνιψλ ζηελ θακππιφηεηα κηαο ζπλδεδεκέλεο επηθάλεηαο 

δνληηνχ θαζηζηά ηε βιάβε ελφο πιηθνχ ιφγσ δηάηκεζεο, πνιχ απίζαλε. Δπηπξφζζεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί δηαηκεηηθή βιάβε ε εθαξκνδφκελε δχλακε ζα έπξεπε λα 

εληνπίδεηαη αθξηβψο δίπια ζηε δηεπαθή (βι. ρήκα 4B), πξάγκα δχζθνιν αθφκα θαη ζε 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επίπεδεο δηεπαθέο (Anusavice 1996). 

 

ρήκα 4. Αηνκηθό Μνληέιν πνπ απεηθνλίδεη ηε δηαηκεηηθή παξακόξθσζε (Α) θαη ηελ πιαζηηθή δηαηκεηηθή 

παξακόξθσζε (Β). Anusavice 1996 

1.3.1.3 Δυνϊμεισ Κϊμψησ (Flexural/ Bending Forces) 

Παξαδείγκαηα δπλάκεσλ θάκςεο πνπ πξνθαινχληαη ζε γέθπξα ηξηψλ κνλάδσλ θαη ζε 

γέθπξεο ζε κεξηθέο νδνληνζηνηρίεο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 3, παξαπάλσ. Δίλαη 

απνηέιεζκα δπλάκεσλ θάκςεο ζε νδνληηαηξηθέο θαηαζθεπέο κε έλαλ απφ ηνπο δχν 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: 1. ππνβάιινληαο κηα δνκή, φπσο κηα κεξηθή νδνληνζηνηρία ζε 

θφξησζε ηξηψλ ζεκείσλ, φπνπ ηα ηειηθά ζεκεία είλαη ζηαζεξά θαη κηα δχλακε αζθείηαη 

κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ (βι. ρήκα 3.Α), 2. ππνβάιινληαο κηα δνκή κε πξνβφινπο, πνπ 

ππνζηεξίδεηαη κφλν ζην έλα άθξν, ζε θνξηίν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ κε 

ππνζηεξηδφκελνπ ηκήκαηνο (βι. ρήκα 3.Β) (Anusavice, 1996).  

1.3.2 Μηχανικϋσ Ιδιότητεσ Βαςιςμϋνεσ ςτην Ελαςτικό Παραμόρφωςη 

1.3.2.1 Μϋτρο Ελαςτικότητασ/ Μϋτρο του Young  

Ο ιφγνο ηάζεο-θαηαπφλεζεο ελφο πιηθνχ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Γηα θάζε πιηθφ, ππάξρεη κηα ζρέζε αλαινγίαο ηάζεο-
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θαηαπφλεζεο, ε νπνία θαζνξίδεη κηα θακπχιε ηάζεο-θαηαπφλεζεο. Αλ ππάξρεη ειάηησζε 

πίεζεο θαηά ηε θφξησζε θαη δελ παξαηεξείηαη κφληκε παξακφξθσζε, απνδεηθλχεηαη ε 

ειαζηηθφηεηά ηνπ πιηθνχ. Ζ αλαινγία απηή εκθαλίδεηαη κέρξηο φηνπ έλα νξηαθφ ζεκείν, πνπ 

νξίδεηαη σο φξην αλαινγίαο θαη ε παξακφξθσζε σο ειαζηηθή παξακφξθσζε. ε απηφ ην 

ζεκείν, ε κέγηζηε ηάζε ελφο πιηθνχ ζα αληέμεη ρσξίο κφληκε παξακφξθσζε. Καζψο ε ηάζε-

θαηαπφλεζε είλαη αλάινγε κέρξη απηφ ην ζεκείν, ππάξρεη κηα ζηαζεξή αλαινγηθφηεηα, πνπ 

θαζνξίδεη ηελ ειαζηηθφηεηα ελφο πιηθνχ θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ αλαινγία ηεο θακπχιεο 

ηάζεο-θαηαπφλεζεο εληφο ηνπ ειαζηηθνχ νξίνπ. Ζ αλαινγηθφηεηα απηή νξίδεηαη σο κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο ή ζπληειεζηήο Young (βι. ρήκα 5) θαη επί ηεο νπζίαο κεηξά ηελ αθακςία 

απηνχ ηνπ πιηθνχ. Ωζηφζν, φηαλ ην εθαξκνδφκελν θνξηίν ππεξβαίλεη απηφ ην ζεκείν, 

εκθαλίδεηαη κε αλαζηξέςηκε παξακφξθσζε, κε απνηέιεζκα κφληκε ή πιαζηηθή 

παξακφξθσζε. Κάζε πιηθφ παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζηελ παξακφξθσζε, ελψ πέξαλ ηνπ 

ζεκείνπ απηνχ ζα νδεγεζεί ζηε ξήμε ηνπ (Wang et al., 2003). 

 

ρήκα 5. Κακπύιε Σάζεο-Καηαπόλεζεο γηα 2 ππνζεηηθά πιηθά Α θαη Β. Σν Α θαίλεηαη λα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν 

ειαζηηθόηεηαο (30 GPA) ζε ζρέζε κε ην Β (15 GPA) (Wang et al., 2003) 

1.3.2.2 Ευκαμψύα 

ηελ πεξίπησζε ησλ νδνληηαηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ απνθαηαζηάζεσλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο πςειήο ηηκήο γηα ην ειαζηηθφ φξην (ε ηάζε πάλσ απφ ηελ νπνία 

έλα πιηθφ δελ ζα αλαθάκςεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε φηαλ αθαηξεζεί ε δχλακε) είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη, επεηδή ε δνκή 

αλακέλεηαη λα επαλέιζεη ζην αξρηθφ ηεο ζρήκα, αθνχ ππνζηεί θάπνηα θαηαπφλεζε. πλήζσο 

είλαη επίζεο επηζπκεηφο έλα κεηξίσο πςειφο ζπληειεζηήο ειαζηηθφηεηαο, επεηδή θάησ απφ 
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κηα ζεκαληηθή ηάζε ζα αλαπηπρζεί κφλν κηα κηθξή παξακφξθσζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

κηαο επέλδπζεο (Anusavice, 1996).  

1.3.2.3 Ανθεκτικότητα (Resilience) 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαζψο απμάλεηαη ε ελδναηνκηθή απφζηαζε, απμάλεηαη 

ε εζσηεξηθή ελέξγεηα. Όζν ε ηάζε δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην φξην αλαινγίαο, απηή ε 

ελέξγεηα είλαη γλσζηή σο αλζεθηηθφηεηα. Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ε 

αλζεθηηθφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ κηα δνκή 

φηαλ δέρεηαη ηάζε αληίζηνηρε κε ην αλαινγηθφ ηεο φξην. Ζ αλζεθηηθφηεηα δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ παξαηεξψληαο ηηο πεξηνρέο θάησ απφ ηελ 

ειάρηζηε πεξηνρή ζηελ θακπχιε ηάζεο-θαηαπφλεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ζηελ ίδηα θιίκαθα. Σν πιηθφ κε ηε κεγαιχηεξε ειαζηηθή πεξηνρή έρεη θαη ηελ 

κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα (Anusavice, 1996). 

ην ρήκα 6. ππάξρεη έλα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηε 

δπζζξαπζηφηεηα (toughness). H πεξηνρή πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηελ ειαζηηθή πεξηνρή είλαη 

έλα κέηξν αλζεθηηθφηεηαο θαη ε ζπλνιηθή πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ηάζεο-

θαηαπφλεζεο είλαη κέηξν δπζζξαπζηφηεηαο (Anusavice, 1996).  

 

ρήκα 6. Πεξηνρέο πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα (Α) θαη δπζζξαπζηόηεηα (Α+Β) ελόο ζώκαηνο 

 (Wang et al., 2003) 

1.3.2.4 Λόγοσ Poisson 

Όηαλ έλα πιηθφ βξίζθεηαη ππφ αμνληθή θφξηηζε ζε δνθηκέο εθειθπζκνχ ή ζπκπίεζεο, 

δειψλεηαη φηη ε ηάζε πξνθαιεί ηάζε ζε αμνληθή θαηεχζπλζε. Ωζηφζν, ιακβάλεη ρψξα θαη 

πιεπξηθή θαηαπφλεζε. ηε ζπλέρεηα, ε εθειθπζηηθή δχλακε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
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επηκήθπλζε ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ αμνληθή θαηεχζπλζε θαη ηε κείσζε ηεο δηαηνκήο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε ζπκπηεζηηθή δχλακε νδεγεί ην πιηθφ ζηελ αχμεζε ηεο δηαηνκήο θαη ηε 

κείσζε ηνπ αξρηθνχ κήθνπο. Αλ απηέο νη αληηδξάζεηο εκθαληζηνχλ ζην ειαζηηθφ φξην, 

εθθξάδεηαη ν ιφγνο κεηαμχ πιεπξηθήο θαη αμνληθήο θαηαπφλεζεο, ν ιφγνο Poisson. Ο ιφγνο 

Poisson ππνδεηθλχεη φηη ε αιινίσζε ηεο δηαηνκήο είλαη αλάινγε ηεο παξακφξθσζεο θαηά 

ηελ ειαζηηθή πεξηνρή. Σα ςαζπξά πιηθά παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε κφληκε κείσζε ζηε 

δηαηνκή θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκαζηψλ εθειθπζκνχ, απφ φ, ηη ηα φιθηκα πιηθά (Anusavice, 

1996; Wang et., 2003). 

1.3.3 Ιδιότητεσ Αντοχόσ 

Αληνρή είλαη ε ηάζε, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα πξνθιεζεί θάηαγκα ή κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πιαζηηθήο παξακφξθσζεο. Καη νη δχν ηχπνη παξακνξθσηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα πεξηγξαθνχλ απφ ηεο ηδηφηεηεο αληνρήο, αιιά πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαηάιιεινη φξνη, πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηεζνχκε κεηαμχ ηεο 

κέγηζηεο ηάζεο πνπ πξνθαιεί θάηαγκα θαη εθείλεο πνπ πξνθαιεί ειαζηηθή παξακφξθσζε. Ζ 

αληνρή ελφο πιηθνχ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε θάπνηα απφ ηα παξαθάησ κέηξα: 1) ην φξην 

αλαινγίαο, 2) ην ειαζηηθφ φξην, 3) φξην δηαξξνήο θαη 4) ηε κέγηζηε αληνρή εθειθπζκνχ, ηελ 

αληνρή ζηε δηάηκεζε, ηελ αληνρή ζηε ζιίςε, ηελ αληνρή ζηελ θάκςε, θάζε έλα απφ ηα νπνία 

είλαη έλα κέηξν ηεο ηάζεο γηα ηελ πξφθιεζε θαηάγκαηνο ζε έλα πιηθφ (Anusavice, 1996). 

1.3.3.1 Όριο Αναλογύασ 

Αλ έλα ζχξκα ηελησζεί ζηαζεξά ζε ηάζε, ην ζχξκα ηειηθά ζα ζπάζεη. Παξ’ φια απηά 

ζηελ νδνληηαηξηθή ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ ηάζε, ζηελ νπνία μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη ε 

πιαζηηθή παξακφξθσζε. Μηα κέζνδνο λα θαζνξηζηεί απηφ ην ζεκείν, είλαη έλα δηάγξακκα 

ηάζεο-θαηαπφλεζεο παξφκνην κε απηφ ζην ρήκα 6. Αλ ην πιηθφ ππαθνχεη ζην λφκν ηνπ 

Hooke
2
, ε ειαζηηθή ηάζε ζα είλαη αλαινγηθή, ζπλεπψο ε αξρηθή πεξηνρή ηεο θακπχιεο 

ηάζεο-παξακφξθσζεο πξέπεη λα είλαη κηα επζεία γξακκή. Δπεηδή ε επζεία αλαινγηθφηεηα 

κεηαμχ δχν πνζνηήησλ γξαθηθά αλαπαξηζηάηαη κε κηα επζεία γξακκή, ην γξακκηθφ ηκήκα 

                                                 
2
 «Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηάζε θαη ηελ επηκήθπλζε, ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή, είλαη γξακκηθή γηα ηα κέηαιια 

θαη ηα θεξακηθά θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ λφκν ηνπ Hooke, ζ= Δ ε. Σν φξην αλαινγίαο αλαινγίαο ηάζεο θαη 

παξακφξθσζεο νλνκάδεηαη νλνκάδεηαη ζηαζεξά ειαζηηθφηεηαο Δ ή ζηαζεξά ζηαζεξά ηνπ Young θαη είλαη έλα 

κέηξν γηα ηελ αθακςία ηνπ πιηθνχ. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην Δ ηφζν πην ζηηβαξφ είλαη έλα πιηθφ» (Αλησληάδεο, 

2010).  
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ζην γξάθεκα ζην ρήκα 6. ηθαλνπνηεί ην λφκν. Σν φξην αλαινγίαο νξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε 

ηάζε ηελ νπνία κπνξεί λα αληέμεη έλα πιηθφ, ρσξίο λα παξεθθιίλεη απφ ηε γξακκηθή 

αλαινγία κεηαμχ δχλακεο σο πξνο ηελ παξακφξθσζε θαη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα 

νδνληηαηξηθά πιηθά επεηδή αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ παξακφξθσζεο, πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεί έλα πιηθφ, πξηλ ππνζηεί κφληκε βιάβε (Anusavice, 1996).  

1.3.3.2 Ελαςτικό Όριο 

Ωο ειαζηηθφ φξην νξίδεηαη ε κέγηζηε ηάζε, πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλα ζψκα, ψζηε λα 

επηζηξέςεη ζηηο αξρηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, φηαλ ε αζθεζείζα δχλακε απνζπξζεί (Anusavice, 

1996). 

1.3.3.3 Όριο Διαρροόσ  

To φξην δηαξξνήο πεξηγξάθεη ηελ ηάζε, ζηελ νπνία έλα πιηθφ μεθηλά λα ζπκπεξηθέξεηαη 

θαηά πιαζηηθφ ηξφπν, ήηνη παξνπζηάδεη πιαζηηθή παξακφξθσζε (Αλησληάδεο, 2010).  

Σν φξην αλαινγίαο, δηαξξνήο θαζψο θαη ην ειαζηηθφ φξην αλ θαη νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, 

πνιιέο θνξέο νη ηηκέο ηνπο είλαη παξαπιήζηεο. Ωζηφζν, νη ηηκέο ηνπο είλαη εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο γηα ηα νδνληηαηξηθά πιηθά θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, θαζψο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

ηάζε ζηελ νπνία μεθηλά ε κφληκε παξακφξθσζε κηαο δνκήο. Αλ νη ηάζεηο πνπ αζθεί ε 

κάζεζε μεπεξάζεη απηέο ηηο ηηκέο, ε ιεηηνπξγία κηαο απνθαηάζηαζεο ή κηαο θαηαζθεπήο 

ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ απηή, πνπ πξνέβιεπε ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο (Anusavice, 

1996). 

1.3.3.4 Διαμετρικό αντοχό ςε εφελκυςμό  

Ζ ξήμε θάησ απφ ρακειή ηάζε ραξαθηεξίδεη ηα ςαζπξά πιηθά. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ε αληνρή ζε εθειθπζκφ δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ πιηθνχ, 

ιφγσ ηεο ρακειήο ζπλεθηηθήο θαηάζηαζεο. Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο 

αληνρήο ζε εθειθπζκφ ππνινγίδεηαη κε δνθηκέο ζπκπίεζεο. Δίλαη κηα ζρεηηθά απιή θαη 

αλαπαξαγψγηκε δνθηκή. Οξίδεηαη σο δνθηκαζία δηακεηξηθήο ζπκπίεζεο γηα ηελ έληαζε ή 

έκκεζε έληαζε. Πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί απηή ε δνθηκή, είλαη απαξαίηεην δείγκα δίζθνπ, 

φπνπ ζπκπηέδεηαη δηακεηξηθά εηζάγνληαο εθειθπζηηθή ηάζε ζην πιηθφ, ζην επίπεδν ηεο 
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εθαξκνγήο ηεο δχλακεο απφ ηε δνθηκαζία (βι. ρήκα 7) (Annusavice, 1996; Wang et al., 

2003). 

 

ρήκα 7. Γνθηκαζία Γηακεηξηθήο πκπίεζεο (Wang et al., 2003) 

1.3.3.5 Αντοχό ςτην Κϊμψη 

Ζ αληνρή ελφο πιηθνχ ζηελ θάκςε είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ιπγίδεη πξηλ ζπάζεη. 

Λακβάλεηαη φηαλ επηηπγράλεηαη ε απφιπηε επθακςία ελφο πιηθνχ πξηλ απφ ην φξην 

αλαινγίαο ηνπ. Οη δπλάκεηο θάκςεο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζε θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νδνληηθά πιηθά πξέπεη λα αληέρνπλ ζε επαλαιακβαλφκελε 

θάκςε θαη ζηξίςηκν. Απαηηείηαη πςειή αληνρή ζηελ θάκςε φηαλ απηά ηα πιηθά βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηε δξάζε ηεο ηάζεο κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφληκε παξακφξθσζε. 

Γηα λα εθηηκεζεί ε αληνρή ζε θάκςε ελφο νδνληηθνχ πιηθνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 

δνθίκηα ζρήκαηνο ξάβδνπ κε δηάζηαζε 25 mm ζε κήθνο Υ 2 mm ζε πιάηνο Υ 2 mm ζε 

χςνο. Σα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε δχν ππνζηεξίγκαηα θαη έλα θνξηίν εθαξκφδεηαη ζην 

θέληξν. Απηή ε δνθηκή είλαη γλσζηή σο δνθηκή θάκςεο ηξηψλ ζεκείσλ (ρήκα 8). 

 

ρήκα 8. Απεηθόληζε Γνθηκήο Κάκςεο (Wang et al., 2003) 
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1.3.3.6 Αντοχό ςτην Κόπωςη 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, θαζψο θαη ε γεσκεηξηθή 

πνηθηινκνξθία ησλ θνηινηήησλ πνπ είλαη γεκάηεο κε απνθαηαζηάζεηο θαζηζηνχλ δχζθνιε 

ηελ αθξηβή νξηνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θιηληθήο αζηνρίαο θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ ζπλήζσλ 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ κε ηελ απφδνζε ησλ νδνληηθψλ πιηθψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ 

πιηθψλ ππφ ηε δξάζε ησλ ηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά ρακειέο αιιά δηαιείπνπζεο, 

δείρλεη ηελ αληίζηαζε ζηελ θφπσζε (Wang et al., 2003). H θφπσζε είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

θαηαπφλεζε, πνπ κεηαβάιιεηαη ρξνληθά θαη κεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ αζηνρία ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ (ζξαχζε απφ θφπσζε) 

(Αλησληάδεο, 2010). 

Απηή ε κέζνδνο επηηξέπεη ηε κέηξεζε ελφο νξίνπ θφπσζεο, ρσξίο θάηαγκα, ζε έλα 

δεδνκέλν αξηζκφ θχθισλ θαηαπνλήζεσλ. Οη θακπχιεο ζπκπίεζεο θφπσζεο παξάγνληαη φηαλ 

ππνβάιινληαη δηαθνξεηηθά πιηθά ζε θπθιηθή ηάζε ζπκπίεζεο. Οη δνθηκέο γίλνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δνθηκαζηηθήο κεραλήο ζε κηα δεδνκέλε ζπρλφηεηα θφξηηζεο. Ζ παξνπζία 

ειαηησκάησλ ζηε κηθξνδνκή ηεο απνθαηάζηαζεο ή ηνπ δείγκαηνο πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

πςειέο ή ρακειέο θαηαπνλήζεηο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ξσγκψλ. Γεδνκέλνπ φηη, νη 

επηδξάζεηο ηνπ θιηληθνχ πεξηβάιινληνο είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο ιφγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο 

ηάζεο, απηέο νη ξσγκέο ζα κεηαηξαπνχλ ζε θάηαγκα ηνπ πιηθνχ (Wang et al., 2003). 

1.3.4. Άλλεσ Μηχανικϋσ Ιδιότητεσ 

1.3.4.1 Δυςθραυςτότητα (Toughness) 

Ζ αλζεθηηθφηεηα είλαη ε αληίζηαζε ελφο πιηθνχ ζηε ζξαχζε θαη αληηζηνηρεί ζηελ 

πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηελ πξνθαιέζεη (Wang et al., 2003). Ζ 

αλζεθηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε θαη ηελ νιθηκφηεηα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δχλακε θαη φζν πςειφηεξε είλαη ε νιθηκφηεηα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζθιεξφηεηα 

(Anusavice, 1996). 

1.3.4.2 Ολκιμότητα και Ελατότητα (Ductility and Malleability) 

Όηαλ κηα δνκή δέρεηαη ηάζε πέξα απφ ην φξην αλαινγίαο ηεο, παξακνξθψλεηαη κφληκα. 

Αλ έλα πιηθφ δηαηεξεί ηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ θαη κηα ζεκαληηθή κφληκε παξακφξθσζε 

ρσξίο ξήμε, είλαη φιθηκν. Ζ νιθηκφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο πιηθνχ λα 
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δηαηεξεί κηα κεγάιε κφληκε παξακφξθσζε ππφ θνξηίν εθειθπζκνχ ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε 

ξήμε (θάηαγκα). Ζ ηθαλφηεηα ελφο πιηθνχ λα δηαηεξεί ζεκαληηθή κφληκε παξακφξθσζε 

ρσξίο ζξαχζε ππφ ζπκπίεζε, νλνκάδεηαη ειαηφηεηα. Γελ εμαξηάηαη απφ ηελ αληνρή, φπσο ε 

νιθηκφηεηα (Anusavise, 1996).  

1.3.4.3 κληρότητα  

Ζ ζθιεξφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα ελφο πιηθνχ λα αληηζηέθεηαη ζηελ πιαζηηθή 

παξακφξθσζε, ζπλήζσο κέζσ δηείζδπζεο. Ζ ζθιεξφηεηα, πνπ απνηειεί κεραληθή ηδηφηεηα 

ζρεηίδεηαη θαη κε άιιεο κεραληθέο ηδηφηεηεο φπσο ηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ, ηελ 

πιαζηηθφηεηα θαη ηε δπζζξαπζηφηεηα. Καζψο ε ζθιεξφηεηα ελφο πιηθνχ απμάλεηαη, 

ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ε αληνρή ηνπ, ελψ θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ε δπζζξαπζηφηεηά θαη ε 

πιαζηηθφηεηα ηνπ. πλεπψο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη έλα πνιχ ζθιεξφ πιηθφ, είλαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ςαζπξφ (Αλησληάδεο, 2010).  

Ζ ζπλήζεο κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηεο ζθιεξφηεηαο ελφο πιηθνχ, είλαη ε 

κέηξεζε ηνπ βάζνπο ή ηεο πεξηνρήο ελφο απνηππψκαηνο πνπ αθήλεηαη απφ έλα δηεηζδπηή 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο, κε κηα ζπγθεθξηκέλε δχλακε πνπ εθαξκφδεηαη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θνηλέο ζπλήζεηο κέζνδνη δνθηκήο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο ζθιεξφηεηαο ελφο πιηθνχ: Brinell, Rockwell, Vickers θαη Knoop. Κάζε κία απφ απηέο ηηο 

κεζφδνπο δηαηξείηαη ζε έλα εχξνο απφ θιίκαθεο, πνπ νξίδνληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ 

εθαξκνδφκελνπ θνξηίνπ θαη ηεο γεσκεηξίαο ηνπ δηεηζδπηή (Wang et al., 2003). 



Κεθάιαην 2.                                                                                         Βηνζπκβαηφηεηα Τιηθψλ                                              

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. 

 ΒΙΟΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ  

Ζ δεκφζηα αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ νδνληηθνχ ακαιγάκαηνο έρεη πξνσζήζεη ηελ 

αλάπηπμε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δηαθνξεηηθψλ νδνληηθψλ απνθαηαζηαηηθψλ πιηθψλ κε ηελ 

αμίσζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ακαιγάκαηνο. Έλα νδνληηθφ αλακνξθσηηθφ πιηθφ (νδνληηθφ 

ακάιγακα), γηα ην νπνίν έρνπλ απνδεηρζεί επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, φζν θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηε δηάξθεηα δεθαεηηψλ, κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ πιηθά γηα ηα νπνία ε θιηληθή θαη πξνθιηληθή εκπεηξία είλαη ζπγθξηηηθά 

ρακειή. χκθσλα κε ηνπο Kallus θαη Mjör, ε επίπησζε ησλ θιηληθψλ αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ ζε αζζελείο γεληθά εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξε απφ 0,1%. Γηα ηελ αλίρλεπζε 

ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κηαο ηέηνηαο επίπησζεο ζε κηα θιηληθή κειέηε, απαηηνχληαη 

πεξηζζφηεξνη απφ 4000 αζζελείο. Αλ θαη νη θιηληθέο κειέηεο πξννπηηθήο είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο λένπ πιηθνχ, έρνπλ επηδείμεη εκθαλείο 

πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη 

λα δνζεί έκθαζε ζηηο πξνθιηληθέο δνθηκέο, ζηελ επηινγή ηνπο, ζηηο επηδφζεηο θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο βηνζπκβαηφηεηαο ησλ νδνληηθψλ 

απνθαηαζηαηηθψλ πιηθψλ (Schmalz, 1997).  

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε ιέμε βηνζπκβαηφηεηα δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο. Αλη' απηνχ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο πεξί αζθάιεηαο ησλ νδνληηθψλ πιηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ε 

ιέμε ηνμηθφηεηα 
3
 (Anusavice 1996). Ζ βηνζπκβαηφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηδηφηεηα ησλ 

πιηθψλ πνπ είλαη βηνινγηθά ζπκβαηά ρσξίο λα πξνθαινχλ ηνπηθέο ή ζπζηεκηθέο απνθξίζεηο 

ελφο δσληαλνχ ζπζηήκαηνο ή ηζηνχ. χκθσλα κε ηνπο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο, ε 

βηνζπκβαηφηεηα είλαη έλαο αξηζκφο δνθηκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ ηνμηθψλ 

επηδξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ κε ην ζψκα (Yildiz et al., 2016).  

                                                 
3
 Ζ ηνμηθφηεηα ελφο πιηθνχ πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα λα βιάςεη έλα βηνινγηθφ ζχζηεκα κε ρεκηθά κέζα. Ή 

είλαη ε δνζνεμαξηψκελε δπλαηφηεηα ελφο πιηθνχ λα πξνθαιεί ζάλαην θπηηάξσλ ή ηζηψλ (Mattoo et al., 2012). 



Κεθάιαην 2.                                                                                         Βηνζπκβαηφηεηα Τιηθψλ                                              

 

32 

 

 Έλαο άιινο νξηζκφο νξίδεη ηε βηνζπκβαηφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα ελφο πιηθνχ ή κηαο 

ζπζθεπήο λα παξακείλεη βηνινγηθά αδξαλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο πεξηφδνπ 

(Bhola et al.,2010; Yildiz et al., 2016). Όπσο θαη ηα άιια ηαηξηθά πιηθά, θαη γηα ηα 

νδνληηαηξηθά πιηθά ππάξρεη αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ δνθηκαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

βηνζπκβαηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο. Ζ 

βηνζπκβαηφηεηα κπνξεί επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα ελφο πιηθνχ λα ιεηηνπξγεί 

κε κηα θαηάιιειε αληίδξαζε μεληζηή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε βηνινγηθή εθαξκνγή (Di Silvio, 

2009). Απφ άιιε άπνςε, ε βηνζπκβαηφηεηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ, φπνπ θακία απφ απηέο δελ θέξεη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Πξφζθαηα, ε 

βηνζπκβαηφηεηα ππήξμε ζεκείν ελδηαθέξνληνο γηα πάξα πνιιά έξγα πνπ αμηνινγνχλ ηα 

βηνυιηθά, ηδηαίηεξα ηα νδνληηθά πιηθά. Γελ ππάξρεη ηδαληθφ πξφηππν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

βηνζπκβαηφηεηαο κέρξη ζηηγκήο, αιιά έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο κέζνδνη κε απηή ηελ πξφζεζε. 

Δάλ δελ απνδεηρζεί ε βηνζπκβαηφηεηα ελφο νδνληηθνχ πιηθνχ, πξέπεη λα νινθιεξσζεί κηα 

δέζκε κειεηψλ πνπ πνηθίινπλ απφ in vitro δνθηκαζίεο έσο θιηληθέο δνθηκέο (Yildiz et al., 

2016). 

Γεληθά, ε βηνζπκβαηφηεηα κεηξηέηαη κε βάζε ηελ εληνπηζκέλε θπηηαξνηνμηθφηεηα (φπσο 

απφθξηζε πνιθνχ θαη βιελλνγφλνπ), ζπζηεκαηηθέο απνθξίζεηο, αιιεξγηνγέλεζε θαη 

θαξθηλνγέλεζε (Anusavice 1996; Bhola et al., 2016). 

Βάζεη απηψλ ησλ θξηηεξίσλ, νη απαηηήζεηο γηα βηνζπκβαηφηεηα ησλ νδνληηθψλ πιηθψλ 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:  

 Γελ πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηνλ πνιθφ θαη ηνπο καιαθνχο ηζηνχο. 

 Γελ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνμηθέο δηαρεφκελεο νπζίεο, πνπ κπνξνχλ λα απειεπζεξσζνχλ 

θαη λα απνξξνθεζνχλ ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα γηα λα πξνθαιέζνπλ ζπζηεκαηηθή 

ηνμηθή απφθξηζε. 

 Πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ελδερνκέλσο επαηζζεηνπνηεηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε. 

 Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαξθηλνγφλν δπλακηθφ (Anusavice, 1996; Mattoo et al., 2012). 

Με κηα επξεία έλλνηα, έλα βηνινγηθφ πιηθφ κπνξεί λα νξηζηεί σο νπνηαδήπνηε νπζία, 

εθηφο απφ θάξκαθν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν σο κέξνο ελφο 

ζπζηήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη, εληζρχεη ή αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε ηζηφ, φξγαλν ή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο. Ζ επηζηήκε ησλ νδνληηθψλ βηνυιηθψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα 

επξεία βάζε πιεξνθνξηψλ απφ νξηζκέλεο βηνινγηθέο εθηηκήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
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ρξήζε πιηθψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Ζ αληνρή ή ε αληίζηαζε ζηελ 

παξακφξθσζε δελ έρεη ζεκαζία, αλ ην πιηθφ είλαη επηβιαβέο γηα ηνλ πνιθφ ή ηνπο καιαθνχο 

ηζηνχο (Anusavice, 1996). 

Σα νδνληηαηξηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ άλζξσπν γηα κηθξέο ή κεγάιεο πεξηφδνπο. 

Σα πεξηζζφηεξα νδνληηαηξηθά πιηθά είλαη παξφκνηα κε άιια εμεηδηθεπκέλα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νξζνπεδηθή, θαξδηαγγεηαθή πξνζζεηηθή, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. 

Γειαδή ιεηηνπξγνχλ ζε ζηελή επαθή κε δηάθνξνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο. πιινγηθά, απηά ηα 

πιηθά πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο νξηζκνχο ησλ φξσλ βηνυιηθά, 

βηνζπκβαηφηεηα, νη νπνίνη είλαη ζρεηηθνί κε φινπο ηνπο ζηνκαηηθνχο ηζηνχο. Ζ ηθαλφηεηα 

απηψλ ησλ πιηθψλ λα ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαηέρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηε 

δηακφξθσζε θαη ρξήζε βηνυιηθψλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην πεξηβάιινλ ππνδνρήο γηα 

νδνληηθά βηνυιηθά είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν ιφγσ ηεο παξνπζίαο βαθηεξηδίσλ θαη 

ζπληξηκκάησλ ζηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ησλ δηαβξσηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο ζίεινπ θαη 

άιισλ πγξψλ (Anusavice, 1996). 

Οη πηζαλέο αλεζπρίεο ηνπ νδνληηάηξνπ γηα ηε βηνζπκβαηφηεηα κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ 

ζε 4 πεξηνρέο: 

1) Αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο: Μηα απφ ηηο βαζηθέο αλεζπρίεο νπνηνπδήπνηε νδνληηάηξνπ 

είλαη λα απνθεπρζεί ε βιάβε ζηνλ αζζελή. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία έρνπλ δείμεη φηη, παξφιν 

πνπ νη αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζηα νδνληηθά πιηθά δελ είλαη ζπλεζηζκέλεο, κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ γηα πνιινχο ηχπνπο πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξακάησλ, ξεηηλψλ θαη 

ηζηκέλησλ (Mattoo et al., 2012). 

2) Αζθάιεηα ηνπ νδνληηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν θίλδπλνο ησλ 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ησλ βηνυιηθψλ είλαη πνιχ πςειφηεξνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

νδνληηαηξείν απ' φηη γηα ηνλ αζζελή. Σν πξνζσπηθφ κπνξεί λα εθηίζεηαη ρξφληα ζε πιηθά 

φηαλ απηά επεμεξγάδνληαη ή ηνπνζεηνχληαη (Di Silvio, 2009; Mattoo et al., 2012). 

3) Θέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο: Σα δεηήκαηα βηνζπκβαηφηεηαο ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νδνληηαηξηθή πξαθηηθή
4
 (Mattoo et al., 

2012). 

                                                 
4
 Παξάδεηγκα ην νδνληηθφ ακάιγακα. Λφγσ ησλ βηνινγηθψλ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πδξάξγπξν, νη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο έρνπλ εμεηάζεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο πδξαξγχξνπ ζηα 

ιχκαηα γηα νδνληηαηξηθή πξαθηηθή. 
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4) Ννκηθή Δπζύλε: Σα δεηήκαηα βηνζπκβαηφηεηαο επεξεάδνπλ επίζεο ζέκαηα επζχλεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηνπο νδνληηάηξνπο. Δπεηδή ηα νδνληηθά πιηθά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

επεκεξία ησλ αζζελψλ θαη ησλ βνεζψλ νδνληηάηξσλ, νη επαγγεικαηίεο αλαιακβάλνπλ 

λνκηθφ θίλδπλν φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιηθά απηά (Mattoo et al., 2012). 

2.1 Δοκιμαςύεσ για την Αξιολόγηςη τησ Βιοςυμβατότητασ  

 Ο ζθνπφο ησλ δνθηκψλ βηνζπκβαηφηεηαο είλαη ε εμάιεηςε θάζε δπλεηηθνχ πξντφληνο ή 

ζπζηαηηθνχ ελφο πξντφληνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο ζηνκαηηθνχο ή 

γλαζηθνχο ηζηνχο. Οη δνθηκέο βηνζπκβαηφηεηαο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξία επίπεδα (βαζκίδεο), κε 

ηηο ηαρχηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πξσηνγελέο επίπεδν. Έλα 

πξντφλ κε πνιιά ππνζρφκελα ραξαθηεξηζηηθά ππφθεηηαη ζηηο αθξηβφηεξεο δεπηεξνγελείο 

δνθηκέο θαη, ηέινο, ζηηο αθξηβέο πξνθιηληθέο δνθηκέο (ζε δψα ή αλζξψπνπο). Ο αξηζκφο ησλ 

δνθηκψλ θαη ε ρξήζε ησλ δψσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα (Anusavice, 

1996). 

ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Πρωταρχικϋσ Δοκιμϋσ 

Οη πξσηαξρηθέο δνθηκέο ζπλίζηαληαη ζε θπηηαξνηνμηθέο αμηνινγήζεηο ζηηο νπνίεο ηα 

νδνληηαηξηθά πιηθά ζε θξέζθηα ή ζθιεξπλζείζα θαηάζηαζε ηνπνζεηνχληαη απεπζείαο ζε 

θχηηαξα ηζηνθαιιηέξγεηαο ή ζε κεκβξάλεο πνπ επηθαιχπηνπλ θαιιηέξγεηα ηζηψλ, πνπ 

αληηδξνχλ ζηελ επίδξαζε πξντφλησλ ή ζπζηαηηθψλ, πνπ δηαξξένπλ κέζσ  ησλ θξαγκψλ. 

Πνιιά πξντφληα πνπ θξίλνληαη αξρηθά αξθεηά θπηηαξνηνμηθά κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή 

ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

θπηηαξνηνμηθφηεηαο (Anusavice, 1996).  

Δοκιμό Γονιδιοτοξικότητασ  

Κχηηαξα ζειαζηηθψλ ή κε ζειαζηηθψλ, βαθηήξηα, δπκνκχθεηεο ή κχθεηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο, κεηαβνιέο ζηε 

ρξσκνζσκηθή δνκή ή ην δενμπξηβνλνπθιετληθφ νμχ ηνπο ή γελεηηθέο κεηαβνιέο 

πξνθαινχληαη απφ ηα ππφινηπα πιηθά, ζπζθεπέο θαη έθδνρα απφ πιηθά (Anusavice, 1996). 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ: Δευτερεύουςεσ Δοκιμϋσ 

ε απηφ ην επίπεδν ην πξντφλ αμηνινγείηαη σο πξνο ην δπλακηθφ ηνπ λα δεκηνπξγεί 

ζπζηεκαηηθή ηνμηθφηεηα, ηνμηθφηεηα εηζπλνήο, εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο θαη 

επαηζζεηνπνίεζε. ηηο δνθηκέο ζπζηεκαηηθήο ηνμηθφηεηαο φπσο ε δνθηκαζία ζηνκαηηθήο 

δηάκεζεο ζαλαηεθφξνπ δφζεο, ην δείγκα δνθηκήο ρνξεγείηαη θαζεκεξηλά ζηνπο αξνπξαίνπο 

είηε κε ζηνκαηηθή ρνξήγεζε είηε κε δηαηηεηηθή έληαμε. Δάλ ην 50% ησλ δψσλ επηβηψζεη, ην 

πξντφλ έρεη πεξάζεη ηε δνθηκή. Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ 

δνθηκψλ ζπζηεκαηηθήο ηνμηθφηεηαο πνπ απαηηνχλ πνιχ ιηγφηεξα δψα (Anusavice, 1996). 

Ζ δνθηκή δεξκαηηθήο ηνμηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ρεκηθψλ 

νπζηψλ, φρη κφλν ησλ νδνληηαηξηθψλ πξντφλησλ, πνπ εξρφκαζηε ζε επαθή θαζεκεξηλά. Έλα 

πξσηνγελέο εξεζηζηηθφ είλαη ηθαλφ λα παξάγεη κηα θιεγκνλψδε απφθξηζε ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο επαίζζεηνπο αλζξψπνπο κεηά ηελ πξψηε έθζεζε. Μφιηο εληνπηζηεί έλα 

ηνμηθφ πιηθφ, πξντφλ ή ζπζηαηηθφ, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί, λα αξαησζεί, λα εμνπδεηεξσζεί 

θαη λα ρειησζεί γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηνμηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ν εξεζηζκφο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη. Ο εξεζηζκφο νξίδεηαη σο κηα θιεγκνλή πνπ 

πξνθαιείηαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ελφο αληηζψκαηνο ή ελφο αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ελψ ε επαηζζεηνπνίεζε είλαη κηα θιεγκνλψδεο απφθξηζε, πνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ελφο 

ζπζηήκαηνο αληηζψκαηνο, εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ αιιεξγηνγφλν πιηθφ (Anusavice, 1996).  

Δοκιμϋσ Eμφύτευςησ 

Ζ ρξήζε in vivo ηερληθψλ εκθχηεπζεο ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξντφληνο, φπσο είλαη ε κνξθή, ε ππθλφηεηα, ε ζθιεξφηεηα θαη ην θηλίξηζκα ηεο 

επηθάλεηαο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο απφθξηζεο ησλ ηζηψλ 

(Anusavice, 1996). 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ. Δοκιμϋσ Προκλινικόσ Φρόςησ  

Έλα πξντφλ κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
5
 ζε θάζε ρψξα, εθφζνλ έρεη 

επηηπρψο πεξάζεη ηηο δνθηκαζίεο ηνπ Δπηπέδνπ Η θαη ΗΗ, ζηε βάζε ηνπ φηη ην ελ ιφγσ πξντφλ 

δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηνλ άλζξσπν. Δπί παξαδείγκαηη, αλαθνξηθά κε ηα 

θάξκαθα, ν FDA ζηηο ΖΠΑ εμεηάδεη θπξίσο φηη νη δνθηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρξήζεο 

                                                 
5
 ηελ Διιάδα αξκφδηνο γηα ηελ έγθξηζε θαη θπθινθνξία θαξκάθσλ είλαη ν ΔΟΦ (Δζληθφο Οξγαληζκφο 

Φαξκάθσλ), ζε επξσπατθφ επίπεδν ππάξρεη ν ΔΜΑ (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ), ελψ ζηηο ΖΠΑ ν 

FDA (Food and Drug Administration).  
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δηεμάγνληαη θαη ειέγρνληαη δηεμνδηθά. Ωζηφζν, αλαθνξηθά κε ηα θάξκαθα, ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία έρεη ζηε δηάζεζε ηεο 7 ρξφληα λα ηεθκεξηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο, απφ ηελ εκέξα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ αγνξά. 

πλεπψο, ν νδνληίαηξνο θαηά ηε ρξήζε ελφο ζθεπάζκαηνο, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεί βέβαηεο 

ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα αλακέλεη λα δνζεί ε ηειηθή 

έγθξηζε, πνπ ηεθκεξηψλεη έγθπξα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

(Anusavice, 1996). 

Δοκιμϋσ Φρόςησ Πολφού ό Οδοντύνησ  

Μηα κέζνδνο δνθηκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είλαη ε δνθηκή ρξήζεο πνιθνχ/ 

νδνληίλεο, πνπ θπξίσο αλαπηχρζεθε θαη ηππνπνηήζεθε απφ ηνλ Langeland θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (Schmalz, 1997). Ζ δνθηκή απηή είλαη ζρεδηαζκέλε λα αμηνινγεί ηε 

βηνζπκβαηφηεηα νδνληηθψλ πιηθψλ, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ νδνληίλε πιεζίνλ ηνπ πνιθνχ. 

Με ηξσθηηθά ζειαζηηθά (πξσηεχνληα ζειαζηηθά, ζθπιηά, θνπλάβηα θαη κηθξνζθνπηθνί 

ρνίξνη) επηιέγνληαη, εμαζθαιίδνληαο φηη ε νδνληνζηνηρία ηνπο πεξηέρεη λεά, άζηθηα, κφληκα 

δφληηα (Anusavice, 1996). Σν δνθηκαζηηθφ πιηθφ ηνπνζεηείηαη ππφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 

ζε θξεζθνθνκκέλεο θνηιφηεηεο θαηεγνξίαο V. Ζ αληίδξαζε ηνπ πνιθνχ αμηνινγείηαη 

ηζηνινγηθά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε. Σν πάρνο ηεο 

ππφινηπεο ζηηβάδαο νδνληίλεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε κείσζε ησλ επηδξάζεσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πιηθφ. ε απηέο ηηο δνθηκέο κπνξεί επίζεο λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε κηαο 

βαθηεξηαθήο ζηηβάδαο κεηαμχ ηνπ πιηθνχ δνθηκήο θαη ηεο επηθάλεηαο ηεο θνηιφηεηαο. Απηφ 

απνδεηθλχεη φηη απηή ε δνθηκή είλαη κηα πξαγκαηηθή δνθηκή ρξήζεο, πξνζνκνηάδνληαο ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο (Schmalz, 1997). 

Δοκιμϋσ Φρόςησ με Κϊλυψη Πολφού ό Πολφοτομό 

Οη δνθηκαζηηθέο απηέο δηεξγαζίεο είλαη παξφκνηεο κε ηηο παξαπάλσ, κε ηε κφλε δηαθνξά 

φηη ν πνιθφο είλαη απιά εθηεζεηκέλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάιπςεο πνιθνχ θαη 

αθαηξείηαη κεξηθψο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιθνηνκήο. Έλα πξντφλ πδξνμεηδίνπ ηνπ 

αζβεζηίνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο αξλεηηθφο έιεγρνο. Παξαηεξνχληαη νη ζρεκαηηζκνί γέθπξαο 

νδνληίλεο, πνπ είλαη παξαθείκελνη ή ππνθείκελνη ζην εθαξκνδφκελν πιηθφ θάιπςεο. 

Πξνηηκάηαη λα βξεζεί κηα γέθπξα απεπζείαο πάλσ ζην πιηθφ θάιπςεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ειάρηζηε θαηαζηξνθή ηνπ πνιθηθνχ ηζηνχ, θαηά ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ 

παξάγνληα θάιπςεο ηνπ πνιθνχ (Anusavice, 1996). 



Κεθάιαην 2.                                                                                         Βηνζπκβαηφηεηα Τιηθψλ                                              

 

37 

 

Δοκιμό Ενδοδοντικόσ Φρόςησ 

Γηα ηε δνθηκή απηή ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηνη ηχπνη δψσλ, αιιά ν πνιθφο αθαηξείηαη 

εληειψο ή ζρεδφλ  εληειψο απφ ηνλ πνιθηθφ ζάιακν θαη ηνπο δίαπινπο ηεο ξίδαο θαη 

αληηθαζηζηάηαη απφ ην πιηθφ ηεο δνθηκήο θαη ην πιηθφ ειέγρνπ. Σα δφληηα απνκαθξχλνληαη 

καδί κε ηνπο πεξηβάιινληεο θνξπθαίνπο πεξηνδνληηθνχο ηζηνχο ζε έλα εληαίν κπινθ. Γηα έλα 

βηνζπκβαηφ πιηθφ, ζα πξέπεη λα παξαηεξείηαη ειάρηζηε ή θαζφινπ απφθξηζε θαη ν 

κηθξφηεξνο ρξφλνο επίιπζεο αλ αληρλεπζεί κηα απφθξηζε. Απηφο ν ρξφλνο επεξεάδεηαη απφ 

ηελ αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ ζε απνηθνδφκεζε ή δηάιπζε. Όηαλ ιακβάλεη ρψξα ε ηειεπηαία, ηα 

πγξά ηνπ ηζηνχ αθηλεηνπνηνχληαη ζηηο πνξψδεηο πεξηνρέο ηνπ πιηθνχ εκθχηεπζεο θαη κπνξεί 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, επαλαιακβαλφκελεο κφιπλζεο θαη 

θιηληθήο αζηνρίαο (Anusavice, 1996).  

2.2 Αλλεργικϋσ Αντιδρϊςεισ ςε Οδοντιατρικϊ Τλικϊ  

2.2.1 Αλλεργικό δερματύτιδα εξ επαφόσ 

Δίλαη ε ζπρλφηεξε επαγγεικαηηθή αζζέλεηα. Ζ πεξίνδνο επψαζεο είλαη 2 κέξεο έσο 

αξθεηά ρξφληα. Ζ δεξκαηίηηδα εκθαλίδεηαη φηαλ ε επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο έξρεηαη ζε άκεζε 

επαθή κε ην αιιεξγηνγφλν. Μηα αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα επαθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

κνλνκεξή ησλ ζπλδεηηθψλ παξαγφλησλ, ζπρλά πεξηιακβάλεη ηα απνκαθξπζκέλα ηκήκαηα 

ησλ δαθηχισλ θαη ηηο παιακηθέο πηπρέο ησλ άθξσλ ησλ δαθηχισλ (Mattoo et al., 2012). Μηα 

θαηάζηαζε δέξκαηνο πνπ ζπγρέεηαη ζπρλά κε ηελ αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο, είλαη ε 

πξσηνγελήο εξεζηζηηθή δεξκαηίηηδα, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ απιή ρεκηθή πξνζβνιή ζην 

δέξκα. Μηα πξνεγνχκελε επαηζζεηνπνηεηηθή έθζεζε δελ είλαη απαξαίηεηε. Ζ πξσηνγελήο 

εξεζηζηηθή δεξκαηίηηδα είλαη δνζνεμαξηψκελε, ελψ νη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο είλαη ζρεδφλ 

αλεμάξηεηεο απφ ηε δφζε (Anusavice, 1996). 

2.2.2 Αλλεργύα ςε προώόντα λατϋξ 

Ζ ππεξεπαηζζεζία ζηα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ιαηέμ κπνξεί λα απνηειεί πξαγκαηηθή 

αιιεξγία απφ ιαηέμ ή αληίδξαζε ζε επηηαρπληέο θαη αληηνμεηδσηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ιαηέμ. Ζ αηηία ησλ αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ είλαη ην Thiuram, έλα 

ρεκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ απφ ιαηέμ θαη πνπ απνηειεί 
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ζπζηαηηθφ πνιπαηζέξα ησλ γαληηψλ απφ ιαηέμ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νδνληίαηξνπο 

(Mattoo et al., 2012). 

Οη αληηδξάζεηο πνηθίιινπλ απφ απινχο ηχπνπο, φπσο ηνπηθά εμαλζήκαηα θαη πξήμηκν ζε 

πην ζνβαξνχο ηχπνπο, φπσο ζπξηγκφ θαη αλαθπιαμία. Οη Rankin et al, 1993 δήισζαλ φηη ε 

δεξκαηίηηδα ησλ ρεξηψλ είλαη ε πην ζπρλή αλεπηζχκεηε αληίδξαζε. Σν 1984, νη Blinkhorn θαη 

Leggate πεξηέγξαςαλ γεληθεπκέλν αγγεηνλεπξσηηθφ νίδεκα, πφλν ζην ζηήζνο θαη εμάλζεκα 

ζην ιαηκφ θαη ην ζηήζνο ελφο αγνξηνχ ειηθίαο 15 εηψλ σο αληίδξαζε ζε νδνληηαηξηθφ  

θξάγκα απφ θανπηζνχθ. Γηα λα απνθεπρζνχλ απηέο νη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο εηζήρζεζαλ 

γάληηα απφ κε ιαηέμ, ε ζχλζεζή ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην ειαζηξεξέλην (κπινθ 

ζπκπνιπκεξέο), ην λενιφλην, ην ηαθηχιην, θαη ην Qualitoch (άκπιν θαιακπνθηνχ) (Mattoo et 

al., 2012). 

2.2.3 Τδρϊργυροσ 

Γηα πνιιά ρξφληα ππήξρε ε δηακάρε πεξί βηνζπκβαηφηεηαο ησλ απνθαηαζηάζεσλ 

ακαιγάκαηνο εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ζηνηρεηαθνχ πδξαξγχξνπ. Μηα άιιε κνξθή πνπ έρεη 

ηξαβήμεη πξνζνρή είλαη ν κεζπιηθφο πδξάξγπξνο, πνπ πεξηέρεηαη ζηα σθεάληα ςάξηα. Ο 

κεζπιηθφο πδξάξγπξνο γεληθά ζρεκαηίδεηαη απφ ηε βηνινγηθή δξάζε ηνπ ζηνηρεηαθνχ 

πδξαξγχξνπ. H παξαθηινινγία πεξί βηνζπκβαηφηεηαο ησλ απνθαηαζηάζεσλ ακαιγάκαηνο 

νθείινληαλ θπξίσο ζηελ ειιηπή γλψζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δειεηεξίαζεο απφ πδξάξγπξν 

(Anusavice, 1996). 

Σν 1968, ν Soremark θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ έδεημαλ φηη ν ξαδηελεξγφο πδξάξγπξνο θηάλεη 

ζηνλ πνιθφ κεηά απφ 6 εκέξεο, αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα επέλδπζε ζηελ θνηιφηεηα. 

Δπίζεο δήισζαλ φηη «ν ξπζκφο δηάρπζεο ζην ζκάιην θαη ηελ νδνληίλε ζπλδέεηαη 

αληηζηξφθσο κε ην βαζκφ αλνξγαλνπνίεζεο». Οη Kurosaki θαη Fusayama (1975) έδεημαλ φηη 

ν πδξάξγπξνο απφ ηηο απνθαηαζηάζεηο ακαιγάκαηνο ζε αλζξψπνπο θαη ζθχινπο δελ έθζαζε 

ζηνλ πνιθφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ δηείζδπζε ηελ νδνληίλε πνπ αθαηξέζεθε ζθφπηκα. Οη 

Mortazavi et al. (2000) δήισζαλ φηη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα πδξαξγχξνπ απειεπζεξψλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα μεξήο ζηίιβσζεο κηαο απνθαηάζηαζεο ακαιγάκαηνο (44 κηθξνγξακκάξηα) 

(Mattoo et al., 2012). 
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2.2.3 Αλλεργύα ςτο νικϋλιο 

Πεξίπνπ ην 10% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ είλαη αιιεξγηθφ ζην ληθέιην, έλαληη ηνπ 1% 

κφιηο ηνπ αλδξηθνχ. Απηή ε αληζφηεηα νθείιεηαη ζηε καθξάλ κεγαιχηεξε έθζεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζην ληθέιην κέζσ θνζκεκάησλ, ελδπκάησλ θηι. Ωζηφζν, κφλν ην 30% ησλ 

αζζελψλ κε εγλσζκέλε αιιεξγία ζην ληθέιην ζα παξνπζηάζνπλ θάπνηα αληίδξαζε ζε έλα 

ελδνζηνκαηηθφ νδνληηθφ θξάκα ληθειίνπ-ρξσκίνπ. πλεπψο, ν θίλδπλνο εκθάληζεο 

αιιεξγίαο ζην ληθέιην είλαη κηθξφο, ελψ νη θφβνη ζπζρέηηζεο ηνπ κε θαξθίλν είλαη αβάζηκνη 

(Anusavice, 1996).  

2.2.4 Σοξικότητα και αλλεργιογϋνεςη του βηρυλλύου 

Αλ θαη ε ζπγθέληξσζε βεξπιιίνπ ζε νδνληηθά θξάκαηα ζπαλίσο ππεξβαίλεη ην 2% θαηά 

βάξνο, ε πνζφηεηα αηκνχ βεξπιιίνπ πνπ απειεπζεξψλεηαη ζην ρψξν αλαπλνήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηήμεο ησλ θξακάησλ Ni-Cr-Be κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα κηα παξαηεηακέλε 

πεξίνδν. Ο θίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ αηκφ βεξπιιίνπ είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηνπο 

νδνληνηερλίηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηήμεο ηνπ θξάκαηνο, ηδίσο ειιείςεη επαξθνχο 

ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ. Ζ έθζεζε ζε βεξχιιην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νμείεο θαη ρξφληεο 

κνξθέο ηεο αζζέλεηαο βεξπιίσζε. Σα ζπκπηψκαηα θπκαίλνληαη απφ βήρα, πφλν ζην ζηήζνο, 

γεληθή αδπλακία έσο θαη πλεπκνληθή δπζιεηηνπξγία (Μattoo et al., 2012). 

2.3 Αποκρύςεισ πολφού ςε ειδικούσ παρϊγοντεσ και τεχνικϋσ 

2.3.1 Φημικώσ ςτερεοποιημϋνα ςύνθετα ρητύνησ 

Ζ πξνζζήθε νξπθηψλ πιηθψλ πιήξσζεο ζηα άκεζα ρεκηθψο ζθιεξπλζέληα ζχλζεηα 

ξεηίλεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 δελ κείσζε ην ελδερφκελν λα πξνθαινχλ 

ζνβαξέο απνθξίζεηο ζηνλ πνιθφ. Αλ δελ επελδπζνχλ ζσζηά, πξνθαινχλ ρξφληα πλεπξίηηδα 

πνπ επηκέλεη γηα αφξηζην ρξφλν. Σν επίπεδν ηεο απφθξηζεο ηνπ πνιθνχ ζε ζχλζεηεο 

απνθαηαζηάζεηο ξεηίλεο εληείλεηαη ηδηαίηεξα ζηηο βαζηέο θνηιφηεηεο, φηαλ ε αηειήο 

ζθιήξπλζε ηεο ξεηίλεο επηηξέπεη λα θηάζεη ζηνλ πνιθφ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε 

ππνιεηκκαηηθνχ κε πνιπκεξηζκέλνπ κνλνκεξνχο (Anusavice, 1996). 
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2.3.2 Σςιμϋντο φωςφορικού ψευδαργύρου 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε, δελ είλαη κηα ηδηαίηεξα ηνμηθή νπζία. Ωζηφζν, αλ έλα 

ιεπηφ κείγκα ηζηκέλην θσζθνξηθνχ ςεπδαξγχξνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί 

κηα θνξψλα ή έλζεην, ζπκβαίλεη κηα εληππσζηαθά δηαθνξεηηθή απφθξηζε. Όηαλ ν αζζελήο 

δαγθψλεη κηα εηδηθή ιεπίδα γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε ζηε ζσζηή ζέζε, ην 

θσζθνξηθφ νμχ κέζα ζην κίγκα ηζηκέληνπ θσζθνξηθνχ ςεπδαξγχξνπ αλαγθάδεηαη λα 

εηζέιζεη ζηνπο νδνληηθνχο ζσιήλεο ζε κηα ηέηνηα πνζφηεηα πνπ κεηά απφ 3 ή 4 εκέξεο 

δεκηνπξγεί κηα επξέσο εθηεηακέλε ηξηζδηάζηαηε αιινίσζε πνπ πεξηιακβάλεη φιν ηνλ ηζηφ 

ηνπ ζηεθαληαίνπ πνιθνχ. Οη Schmalz et al. ηεθκεξίσζαλ φηη ε ηνμηθφηεηα ησλ ηζηκέλησλ 

θσζθνξηθνχ ςεπδαξγχξνπ ζε θαιιηέξγεηεο ηλνβιαζηψλ πνληηθνχ θαη θαιιηεξγεηψλ 

θπηηάξσλ PDL εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πήμεο (Anusavice, 1996; Mattoo et al., 2012).  

2.3.3 Iονομερϋσ τςιμϋντο γυαλιού 

Όηαλ εηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά, νη απνθξίζεηο πνιθνχ ηαμηλνκήζεθαλ σο ήπηεο, 

κέηξηεο θαη ιηγφηεξν εξεζηζηηθέο απφ φ, ηη άιια ηζηκέληα. Ζ επηφηεηα ηνπ ηνλνκεξνχο 

ηζηκέληνπ γπαιηνχ απνδφζεθε ζηελ απνπζία ηζρπξψλ νμέσλ θαη ηνμηθψλ κνλνκεξψλ. Σν 

πνιπαθξπιηθφ νμχ θαη ην ζρεηηθφ πνιπνμχ είλαη πνιχ αζζελέζηεξν απφ ην θσζθνξηθφ νμχ, 

θαζψο ηα πνιπκεξή έρνπλ πςειφηεξα κνξηαθά βάξε, πνπ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε 

δηάρπζή ηνπο κέζσ ησλ νδνληηθψλ ζσιελαξίσλ ζηνλ πνιθφ. Οη Pamerjir θαη Stanley (1984) 

επέηξεςαλ ζε έλα άλπδξν ηνλνκεξέο ηζηκέλην γπαιηνχ λα ζηεξενπνηεζεί ππφ ζπλερή πίεζε 

θαη παξαηήξεζαλ φηη φηαλ ην πάρνο ηεο απνθαηαζηαηηθήο νδνληίλεο ήηαλ 0,5 mm ή ιηγφηεξν 

έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο απνζηήκαηα πνιθνχ θαη έληνλε (ζνβαξή) αηκνξξαγία. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα κηθξή επάιεηςε πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζε 

πεξηνρέο εθηεηακέλεο πξνεηνηκαζίαο ζηεθάλεο θαη ηδηαίηεξα φηαλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 1 

mm απφ ηνλ πνιθφ πξηλ απφ ηε δηαδηθαζία θνληνπνίεζεο (Mattoo et al., 2012). 

2.3.4 ύνθετα τςιμϋντα με βϊςη ρητύνη (Διπλό ςκλόρυνςη) 

Απηά ελδείθλπληαη γηα φιεο ηηο θεξακηθέο θνξψλεο, ηηο θεξακνκεηαιιηθέο θνξψλεο, ηηο 

θεξακηθέο φςεηο θαη ηηο επελδχζεηο απφ πνξζειάλε. Σν 1992, ν Stanley ζπλέθξηλε ηηο 

απνθξίζεηο ηνπ πνιθνχ ζε παξάγνληεο δηπιήο ζθιήξπλζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ξεηίλε. 

Παξαηήξεζε φηη κφλν φηαλ ην ηζηκέλην ξεηίλεο δηπιήο σξίκαλζεο δελ έιαβε θαζφινπ νξαηφ 
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θσο, ηα επίπεδα κέζνπ φξνπ απφθξηζεο ηνπ πνιθνχ ππεξέβεζαλ ην απνδεθηφ επίπεδν 

βηνζπκβαηφηεηαο (Anusavice, 1996; Mattoo et al., 2012). 

2.3.5 Παρϊγοντεσ Φϊραξησ 

Οη δηαδηθαζίεο ράξαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζε ζχλζεηα ζπζηήκαηα ξεηίλεο φζν θαη 

ζε ηνλνκεξέο ηζηκέλην γπαιηνχ. Ο Brannstrom (1980) έδεημε φηη ε ράξαμε ηεο νδνληίλεο θαη 

ε αθαίξεζε ηεο κνλάδαο επηθαλείαο επηηξέπεη ηελ είζνδν βαθηεξηδίσλ θαη ηελ πξνο ηα έμσ 

ξνή ηνπ νδνληηθνχ πγξνχ θαη ζπκβάιιεη ελδερνκέλσο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο βηνθίικ πνπ 

παξεκβαίλεη ζηελ πξνζθφιιεζε. Οη ηερληθέο επεμεξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε αζζελέζηεξα 

νμέα, βξαρχηεξεο πεξηφδνπο εθαξκνγήο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ δηαδηθαζηψλ ππνζηήξημεο θαη 

θαζαξηζκνχ παξάγνπλ ειάρηζηε απφθξηζε πνιθνχ (Anusavice, 1996; Mattoo et al., 2012). 

2.3.6 υγκολλητικού παρϊγοντεσ  

Μηα πνηθηιία κέζσλ ζπγθφιιεζεο νδνληίλεο έρεη αλαπηπρζεί θαη εθαξκφδεηαη γηα ηελ 

θνπή ηεο νδνληίλεο θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δνληηψλ. Πνιιά απφ απηά ηα 

αληηδξαζηήξηα είλαη θπηηαξνηνμηθά γηα ηα θχηηαξα in vitro αλ ειεγρζνχλ κφλα ηνπο. 

Ωζηφζν, φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζηελ νδνληίλε θαη μεπιέλνληαη κε λεξφ ηεο βξχζεο κεηαμχ ησλ 

εθαξκνγψλ ησλ επφκελσλ αληηδξαζηεξίσλ, ε θπηηαξνηνμηθφηεηα ηνπο κεηψλεηαη. 

Μαθξνπξφζεζκεο in vitro κειέηεο ππνδεηθλχνπλ σζηφζν φηη επαξθή ζπζηαηηθά πνιιψλ 

ζπλδεηηθψλ παξαγφλησλ δηαπεξλνχλ έσο 0,5 mm νδνληίλεο γηα λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή 

θαηαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ κεηαβνιηζκνχ γηα κέρξη 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ο 

κεζαθξπιηθφο πδξνμπαηζπιεζηέξαο (HEMA) είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 θνξέο ιηγφηεξν 

θπηηαξνηνμηθφο ζε ηζηνθαιιηέξγεηα απφ φηη ην Bis - GMA. Οη Douglas et al. (1999) δήισζαλ 

φηη θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ DBA φπσο ηα Bis-GMA, UDMA θαηαζηέιινπλ ηα κηηνρνλδξηαθά 

έλδπκα φπσο ε ειεθηξηθή δευδξνγνλάζε πνπ δείρλεη φηη ζε επαξθείο ζπγθεληξψζεηο απηά ηα 

ζπζηαηηθά κεηαβάιινπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ καθξνθάγσλ (Anusavice, 1996; Mattoo et al., 

2012). 

2.3.7 Επύδραςη ηλικύασ αςθενούσ ςτην απόκριςη του πολφού 

Οη γεξαηφηεξνη αζζελείο δηαζέηνπλ πνιχ ιηγφηεξν πνιθηθφ ηζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

λεφηεξνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηα κφληκα δφληηα ππνκέλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απφζπαζεο, ηεο 

δηάβξσζεο, ηεο ηεξεδφλαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απνθαηάζηαζεο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα δσήο 
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ηνπ μεληζηή, ν πνιθφο κεηψλεηαη ζε κέγεζνο ιφγσ ηεο ελαπφζεζεο πξσηνγελνχο, 

δεπηεξνγελνχο θαη επαλνξζσηηθήο νδνληίλεο, ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπιψδνπο ηζηνχ, ηεο 

ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ πεηξψλ πνιθνχ θαη ησλ δπζηξνθηθψλ 

αζβεζηνπνηήζεσλ. Δίλαη επηζπκεηή ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε ηερληθήο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ππεξπαξαγσγή ηεο απνθαηαζηαηηθήο νδνληίλεο θαη ζηελ ππεξβνιηθή κείσζε 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ πνιθνχ. ηελ ειηθία ησλ 55 εηψλ, ν πνιθηθφο ηζηφο είλαη πεξίπνπ ην έλα 

πέκπην απηνχ ζηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ θαη πεξηέρεη κφλν ην έλα πέκπην ηεο πξνεγνχκελεο 

παξνρήο αίκαηνο. Ζ θαιή πξφγλσζε γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ επνχισζε ησλ κειινληηθψλ 

αιινηψζεσλ ηνπ πνιθνχ απμάλεηαη κε ηνλ φγθν ηνπ πνιθηθνχ ηζηνχ θαη ηελ παξνρή αίκαηνο. 

Δπνκέλσο, εάλ αλαπηχζζεηαη κηα αληίδξαζε θιεγκνλήο ζηνλ πνιθφ ελφο γεξάζθνληνο 

αζζελνχο, απηφο ν πνιθφο έρεη πνιχ κηθξφηεξε αληνρή ζηελ επίιπζε κηαο βιάβεο θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ινίκσμεο. Οη θιηληθνί ηαηξνί πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε αληηδξάζεσλ πνιθνχ θαη επίζεο λα ζεξαπεχζνπλ έλα 

δφληη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηιχζνπλ εδξαησκέλεο εζηίεο γηα ρξφληα πλεπξίηηδα 

(Anusavice, 1996). 
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 Πολυμερό Τλικϊ 

Σα πνιπκεξή απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο ζχγρξνλεο απνθαηαζηαηηθήο νδνληηαηξηθήο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ νδνληηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ θιηληθή 

νδνληηαηξηθή εμαξηάηαη απφ ηε ζηελή αιιειεπίδξαζε ησλ πνιπκεξψλ πιηθψλ κε ηνπο 

νδνληηθνχο ηζηνχο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ίδηα ε νδνληηθή κήηξα απνηειείηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ θπζηθά πνιπκεξή, φπσο ηα ηλίδηα θνιιαγφλνπ, πνπ απνηεινχλ ηε νξγαληθή κήηξα 

ηεο νδνληίλεο, ηνπ ηζηκέληνπ θαη ησλ νζηψλ. Όπσο θάζε βηνινγηθφο ηζηφο, ην ζχκπιεγκα 

δνληηψλ απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ πνιχπινθν ζπλδπαζκφ βηνπνιπκεξψλ. Απηέο νη δνκέο - 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζκάιην, νδνληίλε, πνιθφ, ηζηκέλην, πεξηνδνληηθφ ζχλδεζκν θαη 

θπςειηδηθφ νζηφ - παξνπζηάδνπλ έλα επξχ θάζκα βηνπνιπκεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, κε 

ηελ έλλνηα φηη απνηεινχληαη απφ πξσηεΐλεο κε επαλαιακβαλφκελεο κνλνκεξείο κνλάδεο, πνπ 

έρνπλ ηνλ άλζξαθα σο δνκηθή ξαρνθνθαιηά, ζρεκαηίδνληαο θαιά θαζνξηζκέλεο νξγαληθέο 

κήηξεο (Thomé et al., 2015). 

Γεδνκέλνπ φηη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δνληηνχ απνηεινχληαη νπζηαζηηθά απφ πνιπκεξή 

ζπζηαηηθά, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε πξφνδνο ηεο νδνληηαηξηθήο θαη ησλ 

νδνληηθψλ βηνυιηθψλ ζα επηδηψμεη λα πξνζεγγίζεη ηελ πνιπκεξηθή ζχλζεζε ηνπ θπζηθνχ 

δνληηνχ. Δίλαη ελδηαθέξνλ, σζηφζν, φηη κέρξη ηα κέζα ηνπ 1900 ηα πνιπκεξή πιηθά 

αλαδχζεθαλ σο ελαιιαθηηθφ πιηθφ γηα νδνληηαηξηθέο εθαξκνγέο (Thomé et al., 2015).  

Οη απαξρέο ησλ νδνληηαηξηθψλ επηζηεκψλ ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ ζην 500 π.Υ., εθφζνλ 

αλαθνξέο ππνδεηθλχνπλ φηη ν Ηππνθξάηεο θαη ν Αξηζηνηέιεο κειεηνχζαλ ηερληθέο νδνληηθήο 

εμαγσγήο θαη κεζφδνπο ζηαζεξνπνίεζεο ραιαξψλ νδφλησλ κε ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ 

ζπξκάησλ. Απφ ηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο παιαηφηεξεο θνηλσλίεο, 

πξνθχπηεη φηη ηα κέηαιια απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ νδνληηθψλ 

ζεξαπεηψλ. Έηζη, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα κέηαιια 

απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ θιηληθή νδνληηαηξηθή. Ζ ηθαλφηεηα ησλ πνιπκεξψλ λα 

παξέρνπλ εμαηξεηηθή αηζζεηηθή πνηφηεηα, εχθνιν ρεηξηζκφ, εχξπζκεο θπζηθέο ηδηφηεηεο -

κεηαμχ άιισλ πιενλεθηεκάησλ-, επέηξεςε αλακθηζβήηεηα ηε κεγαιχηεξε θηλεηήξην δχλακε 
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ζηηο νδνληηαηξηθέο επηζηήκεο. Σν 1949, ν Hagger αλέπηπμε ηνλ πξψην ηχπν πνιπκεξνχο 

ζπζηήκαηνο απνθαηάζηαζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδέζεη ηελ αθξπιηθή ξεηίλε κε ηελ 

νδνληίλε. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα επξχ θάζκα κειεηψλ γηα ηα νδνληηθά πνιπκεξή
6
, 

νδήγεζε ζηε κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε ζηελ αλάπηπμε νδνληηθψλ πιηθψλ θαη εθαξκνγψλ 

κέρξη ζήκεξα. Απφ ηφηε πνπ απνδείρζεθε φηη ηα πνιπκεξή νδνληηθά πιηθά είραλ επαξθή 

βηνζπκβαηφηεηα γηα άκεζεο απνθαηαζηάζεηο, ε εζηίαζε ηεο αλάπηπμεο θαη έξεπλαο ησλ 

νδνληηθψλ πιηθψλ, κεηαηνπίζηεθε απφ ηα κέηαιια ζηα πνιπκεξή, κηα ηάζε πνπ παξέκεηλε 

νπζηαζηηθά αλέπαθε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900 (Thomé et al., 2015). 

3. 1 Ρητύνεσ  

Οη ζπλζεηηθέο ξεηίλεο θαινχληαη ζπρλά πιαζηηθά. Έλα πιαζηηθφ πιηθφ είλαη κηα νπζία ε 

νπνία, παξφιν πνπ είλαη δηαζηαζηαθά ζηαζεξή ζε θαλνληθή ρξήζε, ππήξμε πιαζηηθή ζε 

θάπνην ζηάδην θαηαζθεπήο. Σα πιαζηηθά είλαη ζπλήζσο πνιπκεξή πνπ είλαη ζεξκνπιαζηηθά 

αλ καιαθψλνπλ μαλά φηαλ ζεξκαίλνληαη θαη ζεξκνζθιεξπλφκελα αλ είλαη αλζεθηηθά ζηελ 

αιιαγή κεηά απφ πεξαηηέξσ ρξήζε ζεξκφηεηαο (Anusavice, 1996). 

Οη ζπλζεηηθέο ξεηίλεο απνηεινχληαη απφ πνιχ κεγάια κφξηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη 

ε κνξθνινγία ηνπ κνξίνπ θαζνξίδνπλ εάλ ην πιαζηηθφ είλαη ίλα, ζθιεξή, άθακπηε ξεηίλε ή 

πξντφλ πνπ πξνζνκνηάδεη ην θανπηζνχθ. Σα πιαζηηθά έρνπλ ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ 

νδνληηαηξηθή, δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηψξα σο ζηεγαλσηηθά (πξνθπιαθηηθφ πιηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζθξάγηζε ησλ ζρηζκψλ θαηά ηεο εηζφδνπ θαξθηλνγφλσλ 

βαθηεξηδίσλ), πιηθά ζπγθφιιεζεο, πιηθά απνθαηάζηαζεο, πιηθά επηθάιπςεο, πιηθά 

νδνληνζηνηρηψλ θαη απνηππσηηθά πιηθά (Anusavice, 1996).  

Ζ δεκνηηθφηεηα ησλ πιαζηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηακνξθψλνληαη ζε 

πεξίπινθα ζρήκαηα, ζπρλά κε εθαξκνγή ζεξκφηεηαο θαη πίεζεο. Με βάζε ηε ζεξκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ζεξκνπιαζηηθέο θαη ζεξκνζθιεξπλφκελεο 

ξεηίλεο. Οη ζεξκνπιαζηηθέο ξεηίλεο, φπσο ηα δηάθνξα απνηππσηηθά κίγκαηα θαη αθξπιηθά, 

καιαθψλνπλ φηαλ ζεξκαίλνληαη πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηάπησζεο ηνπο. 

Μπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ θαη, θαηά ηελ ςχμε, λα ζθιεξπλζνχλ ζε απηή ηε κνξθή. 

Ωζηφζν, θαηά ηελ επαλαζέξκαλζε καιαθψλνπλ θαη πάιη θαη κπνξνχλ λα αλαζρεκαηηζηνχλ -

εάλ απαηηείηαη- πξηλ ηελ ζθιήξπλζε θαζψο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία. Απηφο ν θχθινο 

                                                 
6
 Ηδηαίηεξα νη κειέηεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνπο Buonocore et al. ην 1955. 
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κπνξεί λα δηεμαρζεί επαλεηιεκκέλα. Οη ζεξκνπιαζηηθέο ξεηίλεο είλαη εχηεθηεο θαη είλαη 

ζπλήζσο δηαιπηέο ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο. Σα πεξηζζφηεξα πιαζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ νδνληηαηξηθή αλήθνπλ ζηε ζεξκνπιαζηηθή νκάδα (Anusavice, 1996). 

Οη ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο θαζίζηαληαη κφληκα ζθιεξέο φηαλ ζεξκαίλνληαη πάλσ 

απφ κηα θξίζηκε ζεξκνθξαζία θαη δελ καιαθψλνπλ θαηά ηελ επαλαζέξκαλζε. Οη 

ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο είλαη γεληθά αδηάιπηεο θαη εγρχζηκεο. Σα ζεξκνζθιεξπλφκελα 

πιαζηηθά γεληθά έρνπλ αλψηεξε αληνρή ζηελ ηξηβή θαη δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα, ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλε ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ ξεηηλψλ, νη νπνίεο έρνπλ θαιχηεξεο ηδηφηεηεο 

θάκςεο θαη θξνχζεο (Anusavice, 1996). 

Ο νδνληίαηξνο ρξεζηκνπνηεί ζεξκνπιαζηηθέο ξεηίλεο θπξίσο γηα λα απνθαηαζηήζεη θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα δφληηα πνπ ιείπνπλ, θαζψο θαη ηε δνκή ησλ δνληηψλ. Απηέο νη ξεηίλεο 

κπνξνχλ λα ζπγθνιιεζνχλ κε άιιεο ελψζεηο απεπζείαο ζηελ νδνληηθή δνκή ή ζε άιια πιηθά 

απνθαηάζηαζεο. Δάλ ιείπνπλ φια ηα δφληηα, κπνξεί λα γίλεη κηα βάζε νδνληνζηνηρίαο κε 

πξνζαξηεκέλα δφληηα γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ηθαλφηεηα ηεο κάζεζεο.  

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ξεηηλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νδνληηαηξηθή βαζίδνληαη 

ζε κεζαθξπιηθά άιαηα, ηδηαίηεξα ην κεζαθξπιηθφ κεζχιην. Ωζηφζν, επεηδή ν θιάδνο είλαη 

δπλακηθφο θαη λένη ηχπνη ησλ ξεηηλψλ αλαπηχζζνληαη ζε ηαθηηθή βάζε, νη γλψζεηο ηνπ 

νδνληηάηξνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρεκείαο ηεο ξεηίλεο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγνχληαη θξηηηθά νη λέεο εμειίμεηο (Anusavice, 1996). 

3.1.1 Πολυμεριςμόσ  

Έλα πνιπκεξέο είλαη έλα κφξην πνπ απνηειείηαη απφ πνιιέο κνλάδεο. Σν νιηγνκεξέο είλαη 

έλα ζχληνκν πνιπκεξέο πνπ απνηειείηαη απφ δχν, ηξεηο ή ηέζζεξηο κνλάδεο κέηξεζεο. Έλα 

κεξέο είλαη ε απινχζηεξε επαλαιακβαλφκελε ρεκηθή κνλάδα, απφ ηελ νπνία απνηειείηαη ην 

πνιπκεξέο, θαη είλαη ζπρλά ε βάζε γηα ηελ νλνκαζία ηνπ πιηθνχ. Έηζη, ην πνιπζηπξφιην 

είλαη έλα πνιπκεξέο πνπ απνηειείηαη απφ κνλάδεο ζηπξελίνπ (O’Brien, 2002). 

Σα κνλνκεξή είλαη ηα κφξηα πνπ ελψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα πνιπκεξέο, θαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπκβαίλεη απηφ νλνκάδεηαη πνιπκεξηζκφο. Δάλ ελσζνχλ κνλνκεξή 

δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, ζρεκαηίδνληαη ζπκπνιπκεξή. Σα ζπκπνιπκεξή 

κπνξεί λα είλαη είηε ηπραία (ηα κεξή δελ εκθαλίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά) είηε κπινθ 

(κεγάινη αξηζκνί ελφο ηχπνπ κεξνχο εκθαλίδνληαη δηαηεηαγκέλνη δηαδνρηθά). Σα άηνκα θαηά 
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κήθνο ηνπ νπνηνπδήπνηε πνιπκεξνχο ζπλδένληαη κέζσ ηζρπξψλ πξσηνγελψλ νκνηνπνιηθψλ 

δεζκψλ (O’Brien, 2002). 

Ο βαζκφο πνιπκεξηζκνχ νξίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεξψλ ζε έλα πνιπκεξέο 

κφξην. Σν κνξηαθφ βάξνο ελφο πνιπκεξνχο κνξίνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ κνξηαθψλ βαξψλ 

ησλ κεξψλ απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη. πλεζηζκέλα πνιπκεξή κφξηα κπνξεί λα 

απνηεινχληαη απφ ρηιηάδεο έσο εθαηνκκχξηα κεηξήζεηο. πρλά, ππάξρεη θαηαλνκή κνξηαθψλ 

κεγεζψλ ζε έλα πιηθφ θαη ην αλαθεξφκελν κνξηαθφ βάξνο είλαη ην κέζν κνξηαθφ βάξνο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή είλαη ην απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιπκεξηζκνχ. Οη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ έρνπλ έληνλε επίδξαζε ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ηειηθνχ πιηθνχ (O’Brien, 2002). 

Υσξηθή δνκή 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο ρσξηθέο δνκέο πνιπκεξψλ: γξακκηθέο, δηαθιαδηζκέλεο θαη 

δηαζηαπξσκέλεο (ρήκα 9). Σα γξακκηθά θαη δηαθιαδηζκέλα κφξηα είλαη δηαθξηηά αιιά 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ αδχλακσλ, θπζηθψλ δεζκψλ. Με ηε ζέξκαλζε, νη αδχλακνη 

δεζκνί ζξαχνληαη θαη ε ηθαλφηεηα ησλ αιπζίδσλ λα γιηζηξήζνπλ ε κηία πέξα απφ ηελ άιιε, 

νδεγεί ζε έλα καιαθσκέλν πιηθφ. Με ηελ ςχμε πξαγκαηνπνηείηαη ε αλακφξθσζε ησλ 

δεζκψλ θαη ε ζθιήξπλζε. Σα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

νλνκάδνληαη ζεξκνπιαζηηθά. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ πνιπζηπξέλην, αθξπιηθά 

πνιπβηλπιίνπ θαη πνιπ (κεζαθξπιηθφ κεζχιην) (ΡΜΜΑ) (O’Brien, 2002). 
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ρήκα 9. Αιπζίδεο Πνιπκεξώλ (Ο’Brien, 2002) 

Οη πεξηζζφηεξεο αληηδξάζεηο πνιπκεξηζκνχ είλαη δχν ηχπσλ: πνιπκεξηζκφο πξνζζήθεο, 

ζηνλ νπνίν δελ ζρεκαηίδεηαη παξαπξντφλ θαη πνιπκεξηζκφο ζπκπχθλσζεο, φπνπ 

ζρεκαηίδεηαη παξαπξντφλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο φπσο λεξφ ή αιθνφιε. Σα πιηθά πνπ 

ξπζκίδνληαη κε πνιπκεξηζκφ πξνζζήθεο πεξηιακβάλνπλ πνιπ-κεζαθξπιηθφ κεζχιην, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή νδνληνζηνηρηψλ, θαη bis-GMA, έλα θνηλφ ζπζηαηηθφ ηεο 

κήηξαο ζχλζεησλ ξεηηλψλ. Σα πιηθά πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην κεραληζκφ ζπκπχθλσζεο 

πεξηιακβάλνπλ θανπηζνχθ πνιπζνπιθηδίνπ θαη νξηζκέλα πιηθά απνηχπσζεο απφ θανπηζνχθ 

ζηιηθφλεο (Ο’Brien, 2002). 

Σα ηξία ζηάδηα ζηελ αληίδξαζε πνιπκεξηζκνχ πξνζζήθεο ειεχζεξεο ξίδαο πεξηγξάθνληαη 

ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. Μπνξνχλ λα επηηαρπλζνχλ κε ζεξκφηεηα, θσο ή κηθξέο 

πνζφηεηεο ππεξνμεηδίσλ. 
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ρήκα 10. Σξία ζηάδηα πνιπκεξηζκνύ πξνζζήθεο κεζαθξπιηθνύ κεζπιεζηέξα (Ο’Brien, 2002) 

Έλαξμε (Initiation) 

Ζ θάζε έλαξμεο πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ, νη νπνίεο ζα ελζαξξχλνπλ 

ηελ έλαξμε κηαο αιπζίδαο πνιπκεξνχο (ρήκα 10). Σα κφξηα ειεχζεξεο ξίδαο έρνπλ ρεκηθέο 

νκάδεο κε κε επηκεξηζκέλα ειεθηξφληα. ηα ρεκηθά ελεξγνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, νη 

ειεχζεξεο ξίδεο γεληθά παξάγνληαη κε ηελ αληίδξαζε ελφο νξγαληθνχ ππεξνμεηδίνπ θαη ελφο 

επηηαρπληή ακίλεο. ηα ζπζηήκαηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ην θσο, ε δηάζπαζε ηεο 

θακθνξθηλφλεο νδεγεί ζηελ παξαγσγή δχν κνξίσλ κε έλα κε επηκεξηζκέλν ειεθηξφλην ην 

θαζέλα. Όπνηα θαη αλ είλαη ηα κέζα παξαγσγήο, νη ειεχζεξεο ξίδεο επηηίζεληαη ζηνπο δηπινχο 

δεζκνχο ησλ δηαζέζηκσλ κνξίσλ κνλνκεξνχο, κε απνηέιεζκα ηελ κεηαηφπηζε ησλ κε 

ζπκκεηερφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην άθξν ηνπ κνλνκεξνχο θαη ην ζρεκαηηζκφ ελεξγνπνηεκέλσλ 

κνξίσλ κνλνκεξνχο (Ο’Brien, 2002). 
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Γηάδνζε/ Πνιιαπιαζηαζκόο (Propagation) 

Σα ελεξγνπνηεκέλα κνλνκεξή πξνζβάιινπλ ηνπο δηπινχο δεζκνχο πξφζζεησλ δηαζέζηκσλ 

κνλνκεξψλ, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρεία πξνζζήθε κνξίσλ κνλνκεξνχο ζηελ ειεπζέξα ξίδα. 

Απηφ ην δεχηεξν ζηάδην, ε δηάδνζε, ζπλερίδεηαη θαζψο ε αιπζίδα κεγαιψλεη ζε κήθνο 

(O'Brien, 2002) 

Λήμε (Termination) 

Ο ηεξκαηηζκφο ηεο απμαλφκελεο ειεχζεξεο ξίδαο κπνξεί λα ζπκβεί κε δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκφ θιάδσλ θαη ζηαπξνεηδψλ δεζκψλ. 

Μηθξέο πνζφηεηεο αλαζηνιέσλ, φπσο πδξνθηλφλε, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην 

κνλνκεξέο γηα λα απμεζεί ε δηάξθεηα απνζήθεπζεο. Οη πδξνθηλφλεο αληηδξνχλ κε ηηο 

ειεχζεξεο ξίδεο, κεηψλνληαο έηζη ηνλ ξπζκφ έλαξμεο (Ο’Brien, 2002). 

3.1.2 Ακρυλικϋσ Ρητύνεσ  

Οη αθξπιηθέο ξεηίλεο δελ βξίζθνληαη ζηε θχζε, αιιά είλαη βηνκεραληθά 

παξαζθεπαζκέλεο θαη απνηεινχλ πξντφληα ηνπ αθξπιηθνχ θαη κεζαθξπιηθνχ νμένο. 

Απνηεινχλ πνιπκεξείο ελψζεηο ηνπ αθξπιηθνχ νμένο (CH2=CH-COOH), πνπ πξνθχπηνπλ 

φηαλ απηφ εζηεξνπνηείηαη είηε απφ ηελ αηζπιηθή αιθφιε (CH3CH2OH) ή ηε κεζπιηθή αιθφιε 

ηελ (CH3OH). Οη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ξεηίλεο είλαη νη κεζαθξπιηθέο, πνπ επί ηεο 

νπζίαο είλαη εζηέξεο ηνπ κεζαθξπιηθνχ νμένο. Σν κεζαθξπιηθφ πξνθχπηεη είηε απφ ηε 

κεζπιίσζε ηνπ αθξπιηθνχ νμένο, ήηνη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αθξπιηθνχ νμένο απφ έλα 

κεζχιην CH3 (Anusavice, 1996; Ardelean et al., 2015). 

Οη ζεξκνπνιπκεξηδφκελεο αθξπιηθέο ξεηίλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ 

νδνληηαηξηθή ηερληθή ην 1936, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλα κεγάιν βήκα πξνο ηα εκπξφο. Οη 

αθξπιηθέο ξεηίλεο είλαη επίζεο γλσζηέο σο πνιπκεζπινκεζαθξπιηθφ ή ΡΜΜΑ. Απηά ηα 

ζπλζεηηθά ιακβαλφκελα πιηθά κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ, λα ζπζθεπαζζνχλ ή λα 

ελεζνχλ ζε θαινχπηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιαζηηθήο θάζεο θαη λα θαηαζηνχλ ζηεξεά κεηά 

ην ρεκηθφ πνιπκεξηζκφ. Οη ζεξκνπνιπκεξηδφκελεο αθξπιηθέο ξεηίλεο έρνπλ πνιιά 

κεηνλεθηήκαηα, φπσο απμεκέλε πφξσζε, πςειή θαηαθξάηεζε χδαηνο, κεηαβνιέο φγθνπ θαη 

εξεζηζηηθφ απνηέιεζκα εμαηηίαο ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ κνλνκεξνχο θαη δχζθνιεο 

επεμεξγαζίαο. Λφγσ ησλ παξαγφλησλ απηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα 
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πνιπκεξή, θπθινθφξεζαλ ζηελ αγνξά ελαιιαθηηθά πιηθά φπσο πνιπακίδηα (λάηινλ), ξεηίλεο 

αθεηάιεο, επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπζηπξέλην, πνιπαλζξαθηθέο ξεηίλεο θιπ (Ardelean et al., 

2015).  

3.1.2.1 Μεθακριλικό Μεθύλιο  

Σν πνιπ (κεζαθξπιηθφ κεζχιην) απφ κφλν ηνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νδνληηαηξηθή ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο ρχηεπζεο. Αληίζεηα, ην πγξφ κνλνκεξέο (βι. ρήκα 11) 

αλακηγλχεηαη κε ην πνιπκεξέο, ην νπνίν είλαη ζε θνληνπνηεκέλε κνξθή. Σν κνλνκεξέο 

δηαιχεη ελ κέξεη ην πνιπκεξέο, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα πιαζηηθή δχκε. Απηή ε δχκε 

ηνπνζεηείηαη ζην εθκαγείν, θαη ην κνλνκεξέο πνιπκεξίδεηαη. πλεπψο, ην κνλνκεξέο 

κεζαθξπιηθφ κεζχιην παξνπζηάδεη ηεξάζηηα ζεκαζία ζηελ νδνληηαηξηθή. 

Σν κεζαθξπιηθφ κεζχιην είλαη έλα άρξσκν, δηαθαλέο, πγξφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, κε 

ηηο αθφινπζεο θπζηθέο ηδηφηεηεο:  

εκείν ηήμεο = -48
ν
 C 

εκείν δέζεσο = 100,8
ν
 C 

Ππθλφηεηα = 0,945 g / mL ζηνπο 20° C 

Θεξκνθξαζία πνιπκεξηζκνχ = 12,9 kcal / mol 

 

ρήκα 11. Μεζαθξπιηθό κεζύιην 

Δίλαη ζεκαληηθά πηεηηθφ πγξφ κε πςειή ζεξκφηεηα εμαεξψζεσο θαη είλαη έλαο εμαίξεηνο 

νξγαληθφο δηαιχηεο. Αλ θαη ν πνιπκεξηζκφο ηνπ κεζαθξπιηθνχ κεζπιίνπ κπνξεί λα 

μεθηλήζεη κε ππεξηψδεο θσο, νξαηφ θσο ή ζεξκφηεηα, ζηελ νδνληηαηξηθή ζπλήζσο 

πνιπκεξίδεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ρεκηθνχ εθθηλεηή. Οη ζπλζήθεο πνιπκεξηζκνχ ηνπ 
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κεζαθξπιηθνχ κεζπιίνπ δελ είλαη θξίζηκεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αληίδξαζε δελ 

δηεμάγεηαη πνιχ γξήγνξα. Ο βαζκφο πνιπκεξηζκνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

πνιπκεξηζκνχ, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε κέζνδνο ελεξγνπνίεζεο, ν ηχπνο ηνπ εθθηλεηή, ε 

ζπγθέληξσζε ζηνλ εθθηλεηή, ε θαζαξφηεηα ησλ ρεκηθψλ θαη παξφκνηνπο παξάγνληεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιπκεξηζκνχ ηνπ θαζαξνχ κνλνκεξνχο κεζαθξπιηθνχ κεζπιίνπ ζπκβαίλεη 

ζπξξίθλσζε φγθνπ 21% (Anusavice, 1996). 

3.1.2.2 Πολυμεθακριλικό Μεθύλιο(PMMA) 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κε ηξνπνπνηεκέλα αθξπιηθά πιηθά γηα νδνληηθέο εθαξκνγέο 

είλαη ην πνιπκεξέο κεζαθξπιηθφ κεζχιην. Αλαθαιχθζεθε θαη εκπνξεπκαηνπνηήζεθε πξηλ 

απφ πνιιά ρξφληα θαη απνηειεί έλα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα βηνκεραληθά 

πνιπκεξή πιηθά. Λφγσ ηεο θαιήο βηνζπκβαηφηεηάο ηνπ, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ησλ δηαζηάζεσλ, ηεο απνπζίαο γεχζεο, νζκήο, εξεζηζκνχ ησλ ηζηψλ θαη ηνμηθφηεηαο, 

πξφζθπζεο ησλ δνληηψλ, ηεο αδηαιπηφηεηαο ζηα ζσκαηηθά πγξά, ηεο ζρεηηθήο επθνιίαο 

ρεηξηζκνχ, ηεο θαιήο αηζζεηηθήο εκθάληζεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξψκαηνο (Spasojevic 

et al, 2015). 

Σν πνιπκεζαθξπιηθφ κεζχιην απνηειεί κηα ζθφλε ζηέξεεο κνξθήο, δηαθαλή, ρσξίο νζκή 

θαη γεχζε. Δίλαη αδηάιπην ζην λεξφ, αιιά δχλαηαη λα δηαιπζεί εληφο νξηζκέλσλ νξγαληθψλ 

δηαιπηψλ φπσο ηελ αθεηφλε, ην ρισξνθφξκην, ηε βελδίλε θαη ηνλ ηεηξαρισξάλζξαθα. Ζ 

ππθλφηεηά ηνπ αλέξρεηαη ζε 1,19 g/cm
3
, ελψ ε ζθιεξφηεηα ηνπ ππνινγίδεηαη ζε 18-20 

βαζκνχο θαηά Knoop. Μαιαθψλεη θαη δηακνξθψλεηαη ζε ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ ζηνπο 125
ν
C, 

ελψ ζηνπο 400
ν
C κεηαπίπηεη ζε πγξή κνξθή.  Γηα ην ρξσκαηηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

νπζίεο φπσο νμείδην ηνπ ζηδήξνπ θαη νμείδην ηνπ ηηηαλίνπ, ελψ ν ρξσκαηηζκφο ηνπ παξακέλεη 

αλαιινίσηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε απνρξσκαηηζκφ θαηά ηελ 

έθζεζε ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

 Όπσο θάζε αθξπιηθή ξεηίλε ηείλεη λα πξνζξνθά λεξφ, εληφο πγξνχ πεξηβάιινληνο, κε 

πξνζξφθεζε. Αλ παξακείλεη γηα κία εβδνκάδα ζε λεξφ, κπνξεί λα πξνζξνθήζεη ηφζε 

πνζφηεηα, ψζηε λα απμεζεί ην βάξνο ηνπ 0,5%. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ δελ επεξεάδεη ηελ 

πξνζξφθεζε, αιιά ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ πνιπκεξνχο ηελ επεξεάδεη ζεκαληηθά. Όζν 

κηθξφηεξν είλαη ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ πιηθνχ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνζξφθεζε ηεο 

αθξπιηθήο ξεηίλεο (Anusavice, 1996). 
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Αλ θαη ηα πιηθά βάζεο νδνληνζηνηρίαο PMMA έρνπλ πνιιέο ηδηφηεηεο, ζπρλά 

ππνβάιινληαη ζε έληνλε θξηηηθή ιφγσ ησλ εγγελψλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, φπσο ε 

ηνμηθφηεηα ηνπ ππνιεηπφκελνπ κνλνκεξνχο θαη ε επίδξαζή ηεο ζηνπο ζηνκαηηθνχο ηζηνχο, 

θαζψο θαη ε επαηζζεζία ζε παξακφξθσζε. Ζ ζσξεπηηθή επίδξαζε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαξξνή ππνιεηκκαηηθψλ κνλνκεξψλ ζε παξαθείκελνπο ζηνκαηηθνχο 

ηζηνχο θαη ζηελ δεκηνπξγία ξσγκψλ θαη άιιεο δνκηθέο βιάβεο ηεο βάζεο νδνληνζηνηρίαο 

πνπ, εθηφο απφ ηελ πξφθιεζε ζξαχζεο, κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκείν εηζφδνπ γηα δηάθνξα 

βαθηήξηα θαη κχθεηεο (Spasojevic et al, 2015). 

3.1.2.3 Ρητύνεσ βϊςησ οδοντοςτοιχύασ 

Μηα πιήξεο ηερλεηή νδνληνζηνηρία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε αθαηξνχκελε νδνληηθή 

πξνζζεηηθή πνπ πξννξίδεηαη γηα αληηθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηψλ κάζεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δνκψλ ελφο νδνληηθνχ ηφμνπ ηεο γλάζνπ ή ηεο θάησ γλάζνπ.. Μηα ηέηνηα πξφζζεζε 

απνηειείηαη απφ ηερλεηά δφληηα πνπ ζπλδένληαη κε κηα βάζε νδνληνζηνηρηψλ. Ζ βάζε ηεο 

νδνληνζηνηρίαο ιακβάλεη ηελ ππνζηήξημή ηεο κέζσ ηεο ζηελήο επαθήο κε ηνπο ππνθείκελνπο 

ζηνκαηηθνχο ηζηνχο (Anusavice, 1996). 

Αλ θαη κεκνλσκέλεο βάζεηο νδνληνζηνηρηψλ κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ απφ κέηαιια ή 

θξάκαηα, νη πεξηζζφηεξεο βάζεηο νδνληνζηνηρηψλ θαηαζθεπάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο θνηλά 

πνιπκεξή. Απηά ηα πνιπκεξή επηιέγνληαη κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα 

δηαζηάζεσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ρεηξηζκνχ, ην ρξψκα θαη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο 

ζηνκαηηθνχο ηζηνχο (Anusavice, 1996). 

Γηα ηελ θαηαζθεπή βάζεσλ νδνληνζηνηρίαο ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο. 

Κάζε ηερληθή απαηηεί ηελ θαηαζθεπή κηαο αθξηβνχο απνηχπσζεο ηνπ λσδνχ ηφμνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ απνηχπσζε, δεκηνπξγείηαη έλα εθκαγείν, φπνπ ηνπνζεηείηαη κηα 

βάζε θαηαγξαθήο ξεηίλεο. ηε βάζε θαηαγξαθήο πξνζηίζεηαη θεξί θαη ηα δφληηα παίξλνπλ 

ζέζε ζην θεξί (Anusavice, 1996). 

Δπηιέγεηαη έλα έγθιεηζηξν νδνληνζηνηρίαο, θαη ε νινθιεξσκέλε παξάηαμε δνληηψλ 

εγθηβσηίδεηαη κέζα ζε έλα θαηάιιειν κέζν επέλδπζεο. ηε ζπλέρεηα ην έγθιεηζηξν αλνίγεη 

θαη ην θεξί απνκαθξχλεηαη. Μεηά απφ πξνζεθηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ εθκαγείνπ, έλα πιηθφ 

ξεηίλεο βάζεο νδνληνζηνηρίαο εηζάγεηαη ζηελ θνηιφηεηα ηνπ εθκαγείνπ. Καηφπηλ ε ξεηίλε 
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βάζεο νδνληνζηνηρίαο πνιπκεξίδεηαη θαη ε νδνληνζηνηρία είλαη πιένλ έηνηκε γηα παξάδνζε 

(Anusavice, 1996). 

 3.1.2.3.1 Θερμικϊ ενεργοποιημϋνεσ ρητύνεσ βϊςησ οδοντοςτοιχιών 

ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηζζφηεξσλ βάζεσλ νδνληνζηνηρίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ζεξκηθά. Ζ απαηηνχκελε ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηνλ πνιπκεξηζκφ ηέηνησλ 

πιηθψλ παξέρεηαη κε ηε ρξήζε θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ ή πδαηφινπηξν.  

ύζηαζε 

Οη αθξπιηθέο ξεηίλεο είλαη παξάγσγα αηζπιελίνπ θαη πεξηέρνπλ κηα βηλπιηθή νκάδα ζηνλ 

ρεκηθφ ηχπν ηνπο. Ζ ξεηίλε πνιπκεζαθξπιηθνχ κεζπιίνπ απνηειείηαη απφ ζθφλε θαη πγξά 

ζπζηαηηθά. Ζ ζθφλε απνηειείηαη απφ πξνπνιπκεξηζκέλεο ζθαίξεο κεζαθξπιηθνχ κεζπιίνπ 

θαη κηθξή πνζφηεηα ππεξνμεηδίνπ ηνπ βελδνυιίνπ σο εθθηλεηή. Σν πγξφ είλαη, θαηά θχξην 

ιφγν, κε πνιπκεξηζκέλν κεζαθξπιηθφ κεζχιην κε κηθξέο πνζφηεηεο πδξνθηλφλεο σο 

αλαζηνιέα. Μπνξεί λα πξνζηεζεί ζην πγξφ έλαο παξάγνληαο ζρεκαηηζκνχ ζηαπξνεηδψλ 

δεζκψλ (π.ρ., δηκεζαθξπιηθή γιπθφιε) γηα ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπ πιηθνχ ζηελ δξάζε 

ησλ δηαιπηψλ θαη ηελ παξακφξθσζε. Μεξηθέο θνξέο πξνζηίζεληαη πιαζηηθνπνηεηέο (π.ρ., 

θζαιηθφο δηβνπηπιεζηέξαο) γηα λα παξάγνπλ καιαθφηεξα, πην ειαζηηθά πνιπκεξή ππάξρνπλ 

δηάθνξα είδε ζεξκηθά ελεξγνπνηνχκελσλ ξεηηλψλ (Anusavice, 1996; Al Dobaei, 2012). 
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Δηθόλα 2. Τιηθά θαη εμνπιηζκόο γηα επεμεξγαζία εκβάπηηζεο ζε λεξό 

πκβαηηθή αθξπιηθή ξεηίλε πνπ ζθιεξύλεηαη κε ζεξκόηεηα: ε ζπκβαηηθέο 

αθξπιηθέο ξεηίλεο πνπ ζθιεξχλζεθαλ κε ζεξκφηεηα, ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αληίδξαζε πνιπκεξηζκνχ παξάγεηαη κε ινπηξφ ζεξκνχ χδαηνο γηα 7 ψξεο ζηνπο 70°C, 

αθνινπζνχκελε απφ βξαζκφ γηα 1 ψξα (καθξχο θχθινο) ή γηα 1,5 ψξα ζηνπο 74°C θαη 

έπεηηα ζηνπο 100°C γηα άιιε 1 ψξα ζην πδαηφινπηξν (βξαρχο θχθινο) (Anusavice, 1996; Al 

Dobaei, 2012). 

Αθξπιηθή ξεηίλε πςειήο επίδξαζεο: Απηή ε ξεηίλε βάζεο νδνληνζηνηρηψλ είλαη 

παξφκνηα κε ηε ζπκβαηηθή ζεξκηθά επεμεξγαζκέλε κέζνδν, σο πξνο ηε κέζνδν 

επεμεξγαζίαο, αιιά έρεη πνιχ κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ θξνχζε. Ζ βειηίσζε ηεο αληνρήο ζε 

θξνχζε επηηπγράλεηαη αληηθαζηζηψληαο ην ΡΜΜΑ ζηε ζθφλε, κε έλα ζπκπνιπκεξέο. Σν 

ζπκπνιπκεξέο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ έλα ειαζηηθφ κνλνκεξέο, πνπ θάλεη ην πιηθφ λα 

ζπκπεξηθέξεηαη, ζαλ λα πεξηέρεη έλα εζσηεξηθφ απνξξνθεηήξα θξαδαζκψλ. Οξηζκέλα 

ειαζηηθά δηαιχνληαη ζην κνλνκεξέο ΜΜΑ, θπξίσο ζπκπνιπκεξή βνπηαδηελίνπ κε ζηπξφιην. 

Οη ηηκέο ηεο αληνρήο ζε θξνχζε Izod απφ αθξπιηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε θανπηζνχθ είλαη 

πεξίπνπ 31,4J/m, ελψ ε αληνρή ζε θξνχζε Charpy είλαη πεξίπνπ 0,58 J. Πεξαηηέξσ, ην 

κνλνκεξέο ηεο αθξπιηθήο ξεηίλεο πςειήο επίδξαζεο, πεξηέρεη είηε πνιχ ιίγνπο είηε θαζφινπ 
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παξάγνληεο ζηαπξνεηδνχο ζχλδεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ην κνλνκεξέο ησλ ζπκβαηηθψλ ζεξκηθά 

ζθιεξπλζέλησλ ηχπσλ (Anusavice, 1996; Al Dobaei, 2012). 

Αθξπιηθή ξεηίλε ζθιεξπλόκελε κε ηαρεία ζεξκόηεηα: Σα πνιπκεξηζκέλα πνιπκεξή 

ηαρείαο ζεξκφηεηαο, είλαη πβξηδηθέο αθξπιηθέο ξεηίλεο πνπ πεξηέρνπλ έλα ηξνπνπνηεκέλν 

ζχζηεκα εθθηλεηή. Ο εθθηλεηήο κνξθνπνηείηαη ηφζν απφ ηνλ ρεκηθφ, φζν θαη απφ ηνλ 

ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν ελεξγνπνηεηή. Απηφο ν εθθηλεηήο επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

πιηθνχ ζε βξαζηφ λεξφ επί 20 ιεπηά, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηνλ γξήγνξν πνιπκεξηζκφ ρσξίο 

ηελ αλακελφκελε πφξσζε (Anusavice, 1996; Al Dobaei, 2012). 

Αθξπιηθή ξεηίλε πνπ έρεη ζθιεξπλζεί κε κηθξνθύκαηα: Ζ ξεηίλε κεζαθξπιηθνχ 

πνιπκεζπιεζηέξα κπνξεί λα πνιπκεξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελέξγεηα κηθξνθπκάησλ. 

Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηεί κηα εηδηθά δηακνξθσκέλε ξεηίλε θαη έλα κε κεηαιιηθφ 

έγθιεηζηξν. Έλαο ζπκβαηηθφο θνχξλνο κηθξνθπκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ πνιπκεξηζκφ. Έρεη βξεζεί φηη ε αθξπιηθή ξεηίλε 

κηθξνθπκάησλ έρεη ζηαζεξφηεηα ρξψκαηνο παξφκνηα κε ηε ζπκβαηηθή αθξπιηθή ξεηίλε, πνπ 

ζθιεξχλεηαη κε ζεξκφηεηα. Δπηπιένλ, έρεη αλαθεξζεί φηη έρεη κηθξφηεξε πνζφηεηα 

ππνιεηκκαηηθνχ κνλνκεξνχο απφ ηελ ζπκβαηηθή αθξπιηθή ξεηίλε πνπ έρεη ππνζηεί ζεξκηθή 

επεμεξγαζία (Anusavice, 1996; Al Dobaei, 2012). 

3.1.2.3.2 Φημικϊ-κατεργαςμϋνη ακρυλικό ρητύνη οδοντοςτοιχύασ 

Ζ ρεκηθή ελεξγνπνίεζε δελ απαηηεί ηελ εθαξκνγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζπρλά αλαθέξεηαη σο ξεηίλεο απηνειαζκαηνπνίεζεο ή απην-πνιπκεξηζκνχ, φπνπ ε 

αληίδξαζε πνιπκεξηζκνχ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Γηαηίζεηαη ζε 

κνξθή ζθφλεο θαη πγξνχ. Έρεη ηελ ίδηα ζχλζεζε κε απηή ηεο ζπκβαηηθήο αθξπιηθήο ξεηίλεο 

πνπ έρεη ζθιεξπλζεί κε ζεξκφηεηα, εθηφο απφ ην φηη ην πγξφ πεξηέρεη ηνλ ρεκηθφ 

ελεξγνπνηεηή, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο ηξηηνηαγήο ακίλε, φπσο ε δηκεζπιν-παξα-ηνινπηδίλε. 

Όηαλ ε ζθφλε θαη ηα πγξά ζπζηαηηθά αλακηγλχνληαη, ε ηξηηνηαγήο ακίλε πξνθαιεί ηελ 

απνζχλζεζε ηνπ βελδνυινυπεξνμεηδίνπ (εθθηλεηήο). Καηά ζπλέπεηα, παξάγνληαη ειεχζεξεο 

ξίδεο θαη αξρίδεη ε αληίδξαζε πνιπκεξηζκνχ (Anusavice, 1996; Al Dobaei, 2012). 
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Δηθόλα 3. Υεκηθά-θαηεξγαζκέλε αθξπιηθή ξεηίλε 

Ζ ρεκηθή ζχλζεζε ησλ ξεηηλψλ νδνληνζηνηρηψλ ηχπνπ έγρπζεο, είλαη παξφκνηα κε εθείλε 

ησλ πιηθψλ ΡΜΜΑ πνπ πνιπκεξίδνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Ζ θχξηα δηαθνξά είλαη 

ζην κηθξφηεξν κέγεζνο ησλ πνιπκεξψλ ζθαηξηδίσλ. Όηαλ ε ζθφλε απηή αλακηγλχεηαη κε 

κνλνκεξέο, ν πνιηφο πνπ πξνθχπηεη είλαη πνιχ ξεπζηφο (πγξή ξεηίλε). Σν κίγκα απνρχλεηαη 

γξήγνξα ζε έλα εθκαγείν πδξνθνιινεηδνχο ή ηξνπνπνηεκέλνπ γχςνπ θαη αθήλεηαη λα 

πνιπκεξηζηεί ππφ πίεζε ζηα 0,14 ΜΡa. Ζ θπγνθεληξηθή ρχηεπζε θαη ε ρχηεπζε κε έγρπζε 

είλαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έγρπζε ηνπ κίγκαηνο κέζα ζην εθκαγείν 

(Anusavice, 1996; Al Dobaei, 2012). 

3.1.2.3.3 Ρητύνεσ βϊςησ οδοντοςτοιχιών ενεργοποιημϋνεσ με φωτιςμό 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έλα ζχζηεκα ελεξγνπνηνχκελν απφ θσο έρεη θπθινθνξήζεη ζηελ 

αγνξά θαη ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιιέο πξνζζεηηθέο εθαξκνγέο. Σν πιηθφ απηφ 

απνηειείηαη απφ κήηξα δηκεζαθξπιηθήο νπξεζάλεο κε αθξπιηθφ ζπκπνιπκεξέο θαη πεξηέρεη 

κηθξνδηαιχηεο ππξηηίαο, πνπ είλαη ζθαηξίδηα δηαθφξσλ κεγεζψλ πνπ έγηλαλ κέξνο κηαο 

δηεηζδπηηθήο δνκήο δηθηχνπ πνιπκεξψλ φηαλ ζθιεξχλζεθαλ. Γηαηίζεηαη ζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλα θχιια ή ζρνηληά, πνπ ζπζθεπάδνληαη ζε αδηαθαλείο πιαζηηθνχο 

θαθέινπο γηα λα απνθεπρζεί ε κφιπλζε απφ ην θσο. Σα νξαηά ζπζηήκαηα ξεηίλεο 

νδνληνζηνηρηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε θσο, δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε 

επίζηξσζε θξαγκνχ αέξα (ABC), πνπ επηηξέπεη ηνλ επηπξφζζεην πνιπκεξηζκφ ηεο 

επηθάλεηαο ηεο ξεηίλεο. Όηαλ ππάξρεη νμπγφλν, ν πνιπκεξηζκφο επηθαλεηαθήο ζηνηβάδαο ηεο 

ξεηίλεο αλαζηέιιεηαη θαη ε κεηαηξνπή ηνπ κνλνκεξνχο είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, ην 
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ππνιεηκκαηηθφ κνλνκεξέο ζηελ πνιπκεξηζκέλε ξεηίλε δξα σο πιαζηηθνπνηεηηθφο 

παξάγνληαο, απμάλνληαο ηελ επθακςία θαη κεηψλνληαο ηελ αληνρή ηεο επηθάλεηαο ξεηίλεο. 

Οη επηθάλεηεο ξεηίλεο πνπ δελ πνιπκεξίδνληαη επαξθψο κπνξεί λα γίλνπλ αθαλφληζηεο, 

αζηαζείο ζην ρξψκα, θαθήο νζκήο θαη κπνξεί λα έρνπλ απμεκέλε πξνζθφιιεζε βαθηεξίσλ 

θαη κπθήησλ (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

 

Δηθόλα 4. Τιηθά θαη εμνπιηζκόο γηα εκβάπηηζε ζε λεξό  

Μία πιάθα βάζεο θαηαζθεπάδεηαη πξνζαξκφδνληαο ην πιηθφ ζε έλα εθκαγείν θαη 

πνιπκεξίδνληαο ην ζε έλα θσηεηλφ ζάιακν ζηα 400 έσο 500 nm. Σα δφληηα πξνζηίζεληαη ζηε 

βάζε κε πξφζζεην πιηθφ θαη αθνινπζεί δεχηεξε έθζεζε θσηφο. Ζ νδνληνζηνηρία 

πεξηζηξέθεηαη ζηνλ ζάιακν γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε έθζεζε ζηελ πεγή θσηφο. 

Οη ξεηίλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ην θσο αλαπηχρζεθαλ γηα λα εμαιείςνπλ ηηο αιιεξγίεο 

θαηά ηελ επαθή θαη ηνπο εξγαζηεξηαθνχο αηκνχο. Ωζηφζν, ην πιηθφ απηφ έρεη ρακειφηεξεο 

ηδηφηεηεο αληνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηχπν πνπ έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία 

(Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

3.1.2.3.4 Υυςικϋσ ιδιότητεσ των ρητινών βϊςησ οδοντοςτοιχύασ   

Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ξεηηλψλ βάζεο νδνληνζηνηρηψλ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αθαηξνχκελσλ πξνζζέζεσλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπξξίθλσζε θαηά ηνλ πνιπκεξηζκφ, ηελ πφξσζε, ηελ πξνζξφθεζε λεξνχ, ηε δηαιπηφηεηα, 

ηάζεηο θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εκθάληζε ξσγκψλ. 
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πξξίθλσζε θαηά ηνλ πνιπκεξηζκό 

Όηαλ ην κνλνκεξέο κεζαθξπιηθφ κεζχιην πνιπκεξίδεηαη γηα λα ζρεκαηίζεη ην πνιπκεξέο 

κεζαθξπιηθφ κεζχιην, ε ππθλφηεηα ηεο κάδαο αιιάδεη απφ 0,94 ζε 1,19 g/cm
2
. Απηή ε 

αιιαγή ηεο ππθλφηεηαο νδεγεί ζε κηα νγθνκεηξηθή αιιαγή ηεο ηάμεσο ηνπ 21%. Όηαλ κηα 

ζπκβαηηθή ξεηίλε, ζεξκηθήο ελεξγνπνίεζεο αλακηγλχεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε αλαινγία 

ζθφλε/πγξφ, ην 1/3 ηεο πξνθχπηνπζαο κάδαο είλαη πγξφ. πλεπψο, ε νγθνκεηξηθή 

ζπξξίθλσζε, πνπ παξνπζηάδεη ε πνιπκεξηζκέλε κάδα είλαη θαηά πξνζέγγηζε 7%. Απηφ ην 

πνζνζηφ ζπκθσλεί κε ηηο ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο κειέηεο 

(Anusavice, 1996).  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη πνπ πιηθά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή βάζεσλ νδνληνζηνηρίαο, παξνπζηάδνπλ ηφζν πςειή νγθνκεηξηθή ζπξξίθλσζε. 

Φαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ νγθνκεηξηθή ζπξξίθλσζε θαηαλακέηαη νκνηφκνξθα ζε φιεο ηεο 

επηθάλεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξνζαξκνγή ησλ βάζεσλ νδνληνζηνηρίαο ζηνπο ππνθείκελνπο 

ηζηνχο, δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πιηθά ηπγράλνπλ ζσζηνχ 

ρεηξηζκνχ (Anusavice, 1996). 

Δθηφο απφ ηελ νγθνκεηξηθή ζπξξίθλσζε, πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε ε γξακκηθή 

ζπξξίθλσζε. Ζ γξακκηθή ζπξξίθλσζε αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξνζαξκνγή κηαο 

βάζεο νδνληνζηνηρηψλ. Καηά ζχκβαζε, νη ηηκέο γξακκηθήο ζπξξίθλσζεο πξνζδηνξίδνληαη 

κεηξψληαο ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ αλαθνξάο ζηηο δεχηεξεο 

κνξηαθέο πεξηνρέο κηαο νινθιεξσκέλεο δηάηαμεο νδνληνζηνηρίαο. Μεηά ηνλ πνιπκεξηζκφ 

ηεο ξεηίλεο βάζεο νδνληνζηνηρηψλ θαη ηελ αθαίξεζε ηεο πξφζζεζεο απφ ην αξρηθφ εθκαγείν, 

ε απφζηαζε κεηαμχ απηψλ ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο κεηξάηαη γηα κηα αθφκε θνξά. Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ πξνπνιπκεξηζκνχ θαη ηνπ κεηαπνιπκεξηζκνχ θαηαγξάθεηαη σο γξακκηθή 

ζπξξίθλσζε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε γξακκηθή ζπξξίθλσζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απφθιηζε  πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ αξρηθή πξνζαξκνγή κηαο νδνληνζηνηρίαο (Anusavice, 

1996). 

Πόξσζε 

Ζ παξνπζία επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ θελψλ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο θπζηθέο 

θαη αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο κηαο επεμεξγαζκέλεο βάζεο νδνληνζηνηρηψλ. Ζ πφξσζε είλαη 

πηζαλφ λα αλαπηπρζεί ζε παρχηεξεο κεξίδεο κηαο βάζεο νδνληνζηνηρηψλ. Απηή ε πφξσζε 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμαέξσζε κνλνκεξνχο πνπ δελ αληέδξαζε θαη πνιπκεξψλ ρακεινχ 
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κνξηαθνχ βάξνπο, φηαλ ε ζεξκνθξαζία κηαο ξεηίλεο θηάζεη ή ππεξβαίλεη ηα ζεκεία 

βξαζκνχ. Παξ 'φια απηά, απηφο ν ηχπνο πφξσζεο κπνξεί λα κελ εκθαλίδεηαη εμίζνπ ζε φια 

ηα ηκήκαηα ξεηίλεο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί. Ζ πφξσζε ελδερνκέλσο νθείιεηαη θαη ζε 

αλεπαξθή αλάκεημε πγξνχ θαη ζθφλεο, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο πεξηνρέο λα πεξηέρνπλ 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα κνλνκεξνχο. Καηά ηνλ πνιπκεξηζκφ απηέο νη πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθείκελεο πεξηνρέο, νδεγψληαο ζηελ εκθάληζε 

θελψλ/ νπψλ. Ζ πφξσζε απηνχ ηνπ είδνπο κπνξεί λα πξνιεθζεί κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

νκνηνγέλεηαο ηνπ θπξάκαηνο ξεηίλεο (Anusavice, 1996). 

Απνξξόθεζε λεξνύ  

Σν πνιπκεξέο κεζαθξπιηθφ κεζχιην απνξξνθά ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ, φηαλ 

ηνπνζεηεζεί ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, απηή ε πνζφηεηα λεξνχ ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο κεραληθέο θαη δηαζηαζηαθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ.  

Αλ θαη ε απνξξφθεζε δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ πνιηθφηεηα ηνπ κεζαθξπιηθνχ κεζπιίνπ, ν 

κεραληζκφο πνπ είλαη θπξίσο ππεχζπλνο γηα ηελ είζνδν ηνπ λεξνχ είλαη ε δηάρπζε. Ζ 

δηάρπζε είλαη ε κεηαλάζηεπζε κίαο νπζίαο δηακέζσ ελφο ρψξνπ ή εληφο κηαο δεχηεξεο ππν-

νπζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, κφξηα λεξνχ δηεηζδχνπλ ζηε κάδα πνιπ κεζαθξπιηθνχ 

κεζπιίνπ θαη θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ ηνπ πνιπκεξνχο. Καηά ζπλέπεηα, 

νη επεξεαδφκελεο αιπζίδεο πνιπκεξψλ εμαλαγθάδνληαη λα δηαρσξηζηνχλ. Ζ εηζαγσγή 

κνξίσλ λεξνχ κέζα ζηελ πνιπκεξηζκέλε κάδα παξάγεη δχν ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

Πξψηνλ, πξνθαιεί κηθξή δηαζηνιή ηεο πνιπκεξηζκέλεο κάδαο. Γεχηεξνλ, κφξηα χδαηνο 

παξεκβαίλνπλ ζηελ εκπινθή αιπζίδσλ ηνπ πνιπκεξνχο θαη έηζη ιεηηνπξγνχλ σο 

πιαζηηθνπνηεηέο (Anusavice, 1996). 

Σν κεζαθξπιηθφ κεζχιην παξνπζηάδεη ηηκή απνξξφθεζεο λεξνχ 0,69 mg / cm2. Αλ θαη 

απηή ε πνζφηεηα λεξνχ κπνξεί λα θαλεί αζήκαληε, αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 

δηαζηάζεηο κηαο πνιπκεξηζκέλεο βάζεο νδνληνζηνηρηψλ. Δθηηκάηαη φηη γηα θάζε αχμεζε ηνπ 

βάξνπο θαηά 1% πνπ παξάγεηαη κε απνξξφθεζε λεξνχ, ε αθξπιηθή ξεηίλε δηαζηέιιεηαη 

θαηά 0,23%. Οη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ππνδεηθλχνπλ φηη ε γξακκηθή δηαζηνιή πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ απνξξφθεζε λεξνχ είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηε ζεξκηθή ζπξξίθλσζε πνπ 

πξνθαιείηαη σο απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο πνιπκεξηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δηαδηθαζίεο 

απηέο αληηζηαζκίδνπλ ζρεδφλ ε κία ηελ άιιε (Anusavice, 1996). 

Γηαιπηόηεηα 
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Αλ θαη νη ξεηίλεο βάζεο νδνληνζηνηρηψλ είλαη δηαιπηέο ζε δηάθνξνπο δηαιχηεο θαη κηα 

κηθξή πνζφηεηα κνλνκεξνχο κπνξεί λα εθπιπζεί, είλαη ζρεδφλ αδηάιπηεο ζηα πγξά πνπ 

ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. πλεπψο ζπληζηάηαη ε δνθηκή γηα ηε 

δηαιπηφηεηα ηεο ξεηίλεο (Anusavice, 1996). 

Σάζεηο θαηά ηελ επεμεξγαζία 

Κάζε θνξά πνπ αλαζηέιιεηαη κηα θπζηθή αιιαγή δηαζηάζεσλ, ην επεξεαδφκελν πιηθφ 

πεξηέρεη ηάζεηο. Δάλ νη ηάζεηο ραιαξψζνπλ, κπνξεί λα πξνθχςεη κηα παξακφξθσζε ηνπ 

πιηθνχ. Απηή ε αξρή έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ 

νδνληνζηνηρηψλ, επεηδή νη πηέζεηο ζπλερψο πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο. 

Δπί παξαδείγκαηη, αο εμεηάζνπκε ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

πνιπκεξηζκνχ κηαο ηερλεηήο νδνληνζηνηρίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, εκθαλίδεηαη έλαο 

βαζκφο ζπξξίθλσζεο θαζψο ηα κνλνκεξή ζπλδένληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ηηο 

αιπζίδεο ησλ πνιπκεξψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, είλαη πηζαλφ φηη ε ηξηβή κεηαμχ ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπ εθκαγείνπ θαη ηεο καιαθήο ξεηίλεο, ελδέρεηαη λα αλαζηέιινπλ ηελ 

θπζηνινγηθή ζπξξίθλσζε ησλ αιπζίδσλ απηψλ. Ωο απνηέιεζκα, νη αιπζίδεο πνιπκεξνχο 

ηεληψλνληαη θαη ε ξεηίλε πεξηέρεη ηάζεηο, πνπ είλαη εθειθπζηηθέο σο πξνο ην ραξαθηήξα 

ηνπο. Σάζεηο φκσο πξνθαινχληαη θαη σο πνηέιεζκα ηεο ζεξκηθήο ζπξξίθλσζεο. 

Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηάζεσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία είλαη ε 

αθαηάιιειε αλάκημε θαη ν ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο ηεο ξεηίλεο, θαζψο επίζεο θαη ε ειιηπψο 

ειεγρφκελε ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έγθιεηζηξνπ (Anusavice, 1996). 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ ηάζεσλ απηψλ, πξνθαιεί δηαζηαζηαθέο κεηαβνιέο πνπ είλαη 

ζσξεπηηθέο, σο πξνο ηε θχζε ηνπο. Δπηπρψο, νη ελ ιφγσ αιιαγέο είλαη αξθεηά κηθξέο θαη 

ζπλεπψο παξνπζηάδνπλ κάιινλ κηθξή θιηληθή ζεκαληηθφηεηα (Anusavice, 1996). 

Δκθάληζε ξσγκώλ 

Πξφθεηηαη γηα κηθξέο γξακκηθέο ξσγκέο πνπ θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο νδνληνζηνηρίαο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηάζεο ή ηε κεξηθή δηάιπζε 

κηαο ξεηίλεο. Αξρίδεη ζηελ επηθάλεηα κηαο ξεηίλεο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζε νξζέο γσλίεο 

ζηηο δπλάκεηο εθειθπζκνχ πνπ νθείινληαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ επηκέξνπο αιπζίδσλ 

πνιπκεξνχο. Πηζαλέο αηηίεο: 
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1. Ρσγκέο πνπ πξνθαινχληαη απφ δηαιχηεο είλαη απνηέιεζκα παξαηεηακέλεο επαθήο κε 

πγξά φπσο ε αηζπιηθή αιθνφιε. 

2. Δλαιιαθηηθή μήξαλζε θαη δηαβξνρή ηεο νδνληνζηνηρίαο. 

3. Θεξκηθέο ηάζεηο σο απνηέιεζκα δηαθνξψλ ζηνλ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο 

κεηαμχ ηεο βάζεο αθξπιηθήο νδνληνζηνηρίαο θαη ησλ δνληηψλ πνξζειάλεο. 

3.1.3 ύνθετεσ Αποκαταςτατικϋσ Ρητύνεσ  

Ο φξνο ζχλζεην πιηθφ κπνξεί λα νξηζηεί σο έλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ επδηάθξηησλ, 

δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ κε ηδηφηεηεο πνπ είλαη αλψηεξεο ή ελδηάκεζεο απφ εθείλεο ησλ 

κεκνλσκέλσλ ζπζηαηηθψλ, πνπ ην απαξηίδνπλ. Ζ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζχλζεησλ πιηθψλ 

μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, φηαλ ν Bowen 

μεθίλεζε πεηξάκαηα γηα ηελ ελίζρπζε επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ κε ζσκαηίδηα πιήξσζεο. Οη 

αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο επνμεηδηθήο ξεηίλεο, φπσο ε πςειή ζπξξίθλσζε θαηά ηνλ 

πνιπκεξηζκφ, ν αξγφο ξπζκφο ζθιήξπλζεο, νη κεγάιεο κεηαβνιέο ησλ ζεξκηθψλ δηαζηάζεσλ, 

ν απνρξσκαηηζκφο θαη ν πςειφο βαζκφο θζνξάο, ηνλ ψζεζαλ λα εξγαζηεί γηα ην ζπλδπαζκφ 

ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ επνμεηδηθψλ θαη αθξπιηθψλ πιηθψλ. Οη κειέηεο ηνπ θνξπθψζεθαλ 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ κνξίνπ bis-GMA. Σν bis-GMA ηθαλνπνηνχζε πνιιέο απφ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηε κήηξα ξεηίλεο ελφο νδνληηθνχ ζχλζεηνπ πιηθνχ. Με απηήλ ηελ 

αλαθάιπςε, ηα ζχλζεηα πιηθά αληηθαηέζηεζαλ γξήγνξα ην ππξηηηθφ ηζηκέλην θαη ηηο 

αθξπιηθέο ξεηίλεο γηα αηζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο ησλ πξφζζησλ δνληηψλ (Anusavice, 1996; 

O’Brien, 2002). 

Οη ζχλζεηεο ξεηίλεο απνηεινχλ ζχλζεηα πνιπκεξή πιηθά πνπ έιθνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο 

απφ ηηο αθξπιηθέο ξεηίλεο. Απαξηίδνληαη απφ δχν θάζεηο: ηελ νξγαληθή, πνπ είλαη κηα 

πνιπκεξή ξεηηλψδεο κήηξα θαη ηελ αλφξγαλε, πνπ είλαη κηα ζεηξά δηάθνξσλ, θεξακηθψλ 

εληζρπηηθψλ νπζηψλ. Οη εληζρπηηθέο απηέο νπζίεο θέξνπλ κηα επίζηξσζε ελφο κνλνκνξηαθνχ 

ζηξψκαηνο ζηιαληνχρνπ παξάγνληα, ν νπνίνο θαη εμαζθαιίδεη ηελ ηζρπξή ηνπο ζχλδεζε κε 

ηελ νξγαληθή θάζε. Δπίζεο, εκπεξηέρνπλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο θάπνην θσηνθαηαιχηε, νπνίνο 

δηαζθαιίδεη ηελ έλαξμε ηνπ πνιπκεξηζκνχ, ρξσζηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ρξσκαηηθή 

ζπκβαηφηεηα ηνπ πιηθνχ κε ηα αλζξψπηλα δφληηα, ζηαζεξνπνηεηέο ρξψκαηνο, θαζψο θαη 

αλαζηνιείο πνιπκεξηζκνχ (Anusavice, 1996). 

Ρεηηλώδεο κήηξα 
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Ζ ξεηηλψδεο κήηξα ησλ ζχγρξνλσλ ζχλζεησλ νδνληηθψλ ξεηηλψλ πεξηέρεη ην bis-GMA
7
, 

ήηνη γιπθηδηθφ κεζαθξχιην ηεο δηθαηλφιεο σο θπξίαξρν κνλνκεξέο. Λφγσ ηνπ πςεινχ 

ημψδνπο ηνπ, ην bis-GMA αλακηγλχεηαη κε άιινπο δηκεζαθξπιηθνχο εζηέξεο, φπσο π.ρ. ην 

TEGDMA (κεζαθξπιηθφ παξάγσγν  ηεο  αηζπιελνγιπηψιεο) θαη ην UDMA (δηκεζαθξπιηθή 

νπξεζάλε) ή άιιακνλνκεξή ρακειφηεξνπ κνξηαθνχ βάξνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην 

ημψδεο ηνπ. Λφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ κνξηαθνχ βάξνπο ηνπο, νη θιηληθνί ρεηξηζκνί ησλ ξεηηλψλ 

θαζίζηαληαη επθνιφηεξνη.  

Δθηφο απφ ην κνλνκεξέο, αλακηγλχνληαη εληφο ηεο ξεηηλψδνπο κήηξαο θαη άιια 

πξφζζεηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ζχζηεκα ελεξγνπνηεηή-εθθηλεηή, αλαζηνιείο, θάπνην 

θσηνθαηαιχηε, ρξσζηηθέο θαη αδηαθαλνπνηεηέο (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

 

ρήκα 12. Μνξηαθή δνκή ηνπ bis-GMA (ξεηίλε Bowen) θαη δηκεζαθξπιηθήο νπξεζάλεο (UDMA). 

 

Δληζρπηηθέο νπζίεο  

Οη εληζρπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζχλζεηεο ξεηίλεο είλαη δηάθνξα 

ζσκαηίδηα θαη ίλεο. Οη αλφξγαλεο απηέο νπζίεο φηαλ ελζσκαησζνχλ ζε ζχλζεηεο ξεηίλεο 

επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, φπσο ηελ αληνρή ηεο ξεηηλψδνπο κήηξαο θαη 

ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Μάιηζηα φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα εληζρπηηθψλ νπζηψλ, 

ηφζν βειηηψλνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ. Σαπηφρξνλα, νη εληζρπηηθέο νπζίεο ζα πξέπεη λα 

αλζίζηαληαη ζην ζηνκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ ηνμηθφηεηα. Ζ επίηεπμε 

                                                 
7
 Α (2,2 – bis‐ [4 (2‐ hydroxy  ‐ 3 methacryloxypropoxy)‐ phenyl] 
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ησλ ζηφρσλ απηψλ επηηπγράλεηαη κε κηα πνιχ ηζρπξή ζχλδεζε ηεο εληζρπηηθήο νπζίαο κε ηελ 

πνιπκεξή κήηξα , κε ηε ρξήζε ελφο θαηάιιεινπ παξάγνληα ζχδεπμεο.  

Όιεο νη ρξεζηκνπνηνχκελεο εληζρπηηθέο νπζίεο είλαη δηαθνξεηηθνί ηχπν πάισλ. Ζ  πξψηε  

χαινο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εληζρπηηθή νπζία ήηαλ ν θξπζηαιιηθφο ραιαδίαο, ζε ηεκάρηα 

κε αθαλφληζην ζρήκα θαη κέγεζνο 10‐ 100 κm. Δθηφο απφ ηνλ ραιαδία, ηα ζσκαηίδηα κηθξνχ 

κεγέζνπο κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ γπαιί ππξηηηθνχ βαξίνπ ή ιηζίνπ αινπκηλίνπ, 

βνξηθνππξηηηθφ γπαιί, ή βάζεηο βαξίνπ, ζηξνληίνπ ή ςεπδαξγχξνπ. Σα ζσκαηίδηα ζηα 

κηθξφθνθθα, ζχλζεηα πιηθά είλαη θνιινεηδέο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ. Σα ζχλζεηα πιηθά 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνληαη αθηηλνζθνπηθά κε ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ πςεινχ 

αηνκηθνχ βάξνπο, φπσο βαξίνπ, ζηξνληίνπ, δηξθνλίνπ ή πηηεξβίνπ, ζην εληζρπηηθφ ζσκαηίδην 

(Anusavice 1996; O’Brien, 2002).  

πδεπθηηθόο παξάγνληαο  

Ο δεζκφο κεηαμχ ηνπ εληζρπηηθνχ ζσκαηηδίνπ θαη ηεο κήηξαο ζην ζχλζεην ζχλνιν, 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο νξγαληθήο έλσζεο ππξηηίνπ ή ζπδεπθηηθνχ παξάγνληα 

ζηιάλεο. Σν κφξην ζηιαλίνπ έρεη αληηδξαζηηθέο νκάδεο θαη ζηα δχν άθξα ηνπ θαη 

επηθαιχπηεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εληζρπηηθνχ ζσκαηηδίνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, πξηλ 

απφ ηελ αλάκημε κε ην νιηγνκεξέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιπκεξηζκνχ, δηπινί δεζκνί ζην 

κφξην ζηιάλεο αληηδξνχλ επίζεο κε ηε κήηξα πνιπκεξνχο. Έλαο δεζκφο κεηαμχ ηνπ 

εληζρπηηθνχ παξάγνληα θαη ηεο κήηξαο επηηξέπεη ηελ θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα είλαη έλα πιηθφ κε ηδηφηεηεο 

αληνρήο κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο ηνπ εληζρπηηθνχ ζσκαηηδίνπ ή ηεο κήηξαο ρσξηζηά. Ζ 

ζπγθφιιεζε εληζρχεη επίζεο ηε ζπγθξάηεζε ηνπ εληζρπηηθνχ ζσκαηηδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηαληηθήο δξάζεο ζηε ζχλζεηε επηθάλεηα. Ωο απνηέιεζκα, ηα ζθιεξά εληζρπηηθά 

ζσκαηίδηα, εθηφο απφ ηελ καιαθή κήηξα, ππάξρνπλ γηα λα εκπιέθνληαη ζε ιεηαληηθή θζνξά, 

βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ αληνρή ηνπ πιηθνχ ζηε θζνξά (Anusavice 1996; O’Brien, 2002; 

Spiller, 2012a) 

Δθθηλεηέο θαη επηηαρπληέο 

Ο πνιπκεξηζκφο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ρεκηθά κέζα 

(απηνπνιπκεξηζκφ) ή κε ελεξγνπνίεζε νξαηνχ θσηφο. Ζ δηπιή επεμεξγαζία είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ειαθξηάο θαη ρεκηθήο ζθιήξπλζεο. ηα ρεκηθψο ελεξγνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, 

έλαο νξγαληθφο εθθηλεηήο (ή θαηαιχηεο) ππεξνμεηδίνπ, θαηά ηελ αληίδξαζε κε έλαλ 
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επηηαρπληή ηξηηνηαγνχο ακίλεο, παξάγεη ειεχζεξεο ξίδεο πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο δηπινχο 

δεζκνχο ησλ νιηγνκεξψλ κνξίσλ θαη αξρίδνπλ ηε δηαδηθαζία πνιπκεξηζκνχ πξνζζήθεο. 

Ζ έλαξμε πνιπκεξηζκνχ ζε ζπζηήκαηα ελεξγνπνηνχκελα κε θσηηζκφ εμαξηάηαη απφ ηε 

δηάζπαζε ηνπ κνξίνπ εθθηλεηή, ζπρλά θακθνθηλφλεο, κε νξαηφ θσο θαηάιιεινπ κήθνπο 

θχκαηνο. Με ηελ παξνπζία ελφο επηηαρπληή αιεηθαηηθήο ακίλεο παξάγνληαη ειεχζεξεο ξίδεο 

θαη αξρίδεη ν πνιπκεξηζκφο. (Anusavice 1996; O’Brien, 2002) 

Αλαζηνιείο  

Οη  ρξεζηκνπνηνχκελνη αλαζηνιείο  πνιπκεξηζκνχ είλαη  ν  κεζπιαηζέξαο ηεο πδξνθηλφλεο 

θαη ζπρλφηεξα ην  βνπηπιησκέλν  πδξνηνμπηνινπέλην (BHT), επεηδή παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε ρξσκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Οη αλαζηνιείο παξεκπνδίδνπλ ηνλ απηνπνιπκεξηζκφ 

ησλ κνλνκεξψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ ε ζπγθέληξσζε ηνπο είλαη < 0,1% 

(Anusavice 1996).  

Άιια Πξόζζεηα  

Οη ρξσζηηθέο αλφξγαλσλ νμεηδίσλ πξνζηίζεληαη ζε ζχλζεηα πιηθά ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

γηα λα παξέρνπλ κηα ζεηξά ηππηθψλ απνρξψζεσλ. Ωο απάληεζε ζην ελδηαθέξνλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, νη θαηαζθεπαζηέο πξνζθέξνπλ ζήκεξα κηα εθηεηακέλε ζεηξά απφ 16 ή 25 

απνρξψζεηο, θαζψο θαη επηινγέο απφρξσζεο απφ ηνπο νδεγνχο Bioform θαη Vita. Οη 

πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο πξνζθέξνπλ ηξνπνπνηεηέο, φπσο απνρξσκαηηζκέλεο 

απνρξψζεηο γηα αλάκεημε κε ηππνπνηεκέλεο απνρξψζεηο, θαζψο θαη αδηαθαλείο θαη 

γπαιηζηεξέο. Οη αλαζηνιείο πνιπκεξηζκνχ θαη νη ζηαζεξνπνηεηέο πξνζηίζεληαη ζην ζχλζεην 

πιηθφ γηα λα επηκεθχλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ (O’Brien, 2002).  

Καηάηαμε  

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ ζχλζεησλ ξεηηλψλ αιιά ν πιένλ 

δηαδεδνκέλνο είλαη ε θαηάηαμή ηνπο βάζεη ηνπ κεγέζνπο ησλ εληζρπηηθψλ νπζηψλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαηξνχληαη ζε καθξφθνθθεο, (macrofill), κηθξφθνθθεο, 

(microfill), πβξηδηθέο, (hybrid), πνπ πεξαηηέξσ ππνδηαηξνχληαη ζηηο: κηθξνυβξηδηθέο, 

(microhybrid), λαλνυβξηδηθέο, (nanohybrid), θαη λαλφθνθθεο, (nanofill).  
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3.1.3.1 Μακρόκοκκεσ ρητύνεσ (macrofill) 

Οη καθξφθνθθεο εληζρπηηθέο νπζίεο ήηαλ ηα πξψηα ζχλζεηα ξεηίλεο πνπ δηαηέζεθαλ ζην 

εκπφξην ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 γηα λα θαιχςνπλ ηα κπξνζηηλά δφληηα. Ο θξπζηαιιηθφο 

ραιαδίαο αιέζηεθε ζε ιεπηή ζθφλε πνπ πεξηείρε ζσκαηίδηα 1 έσο 50 κηθξά (κΜ) ζε 

δηάκεηξν. Σα ζσκαηίδηα κεγαιχηεξα απφ απηφ είλαη νξαηά κε γπκλφ κάηη. Σα καθξνρξψκαηα 

ζχλζεησλ πιηθψλ δελ πεξηείραλ αθηηλνπξνζηαηεπηηθά πιηθά, ηα νπνία θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε 

δηάθξηζε απηψλ ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ απφ ηελ απνζχλζεζε ζηηο αθηίλεο Υ (Anusavice 1996; 

Spiller, 2012a). 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ, καθξφθνθθεο εληζρπηηθέο νπζίεο δελ είλαη 

πνιχ ιείεο, κε ηελ  επηθάλεηα ηνπο λα αθήλεη ηξαρηά αίζζεζε, ελψ ζπζζσξεχνπλ πιάθα θαη 

ιεθέδεο. Σν καιαθφ, αθξπιηθφ πνιπκεξέο θζείξεηαη θάησ απφ ηα ζσκαηίδηα γπαιηνχ, ηα 

νπνία βγαίλνπλ απφ ην δφληη αθήλνληαο ηξχπεο ζηε ζέζε ηνπο. Απηφ νδεγεί ζε κηα επηθάλεηα 

πνπ κνηάδεη κηθξνζθνπηθά κε κηα ζεηξά απφ θξαηήξεο δηαζθνξπηζκέλνπο κε νγθφιηζνπο. H 

θζνξά είλαη ην θχξην κεηνλέθηεκα ησλ καθξφθνθθσλ πιηθψλ. Ζ απψιεηα ησλ ζσκαηηδίσλ 

ηνπ γπαιηνχ εθζέηεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε καιαθή πιαζηηθή κήηξα ζε δχλακε ηξηβήο θαη ε 

απνθαηάζηαζε θζείξεηαη. Δλ ηνχηνηο, ηα κεγάια ζσκαηίδηα είλαη ηθαλά λα ζηηβάδνληαη 

ζθηθηά εληφο ηεο ξεηηλψδνπο κήηξαο, ρσξίο λα είλαη κεγάιν ην πάρνο ηεο πάζηαο θαηά ην 

ρεηξηζκφ. Πεξηζζφηεξν γπαιί ζην κείγκα κεηψλεη ηε ζπξξίθλσζε θαηά ηε ζθιήξπλζε. Μηα 

ζχλζεηε απνθαηάζηαζε θζίλεη απνθιεηζηηθά, επεηδή ηα ζσκαηίδηα γπαιηνχ απνκαθξχλνληαη 

απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ δνληηψλ αθήλνληαο ηε κήηξα εθηεζεηκέλε. Όζν ιηγφηεξν αθξπιηθφ 

θαη φζν πεξηζζφηεξν γπαιί εκπεξηέρεηαη, ηφζν ην θαιχηεξν. Δπεηδή κεγάια ζσκαηίδηα 

γπαιηνχ απνκαθξχλνληαη απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ δνληηψλ, απηέο νη απνθαηαζηάζεηο είλαη 

αθαηάιιειεο γηα ηα νπίζζηα δφληηα, εθφζνλ νη πξνζθείκελεο επηθάλεηεο ησλ νπίζζησλ 

δνληηψλ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο ιφγσ ηξηβήο (Anusavice 1996; Spiller, 2012a). 

3.1.3.2 Μικρόκοκκεσ ρητύνεσ (microfill) 

Σα κηθξφθνθθα ζχλζεηα ξεηίλεο πεξηέρνπλ ζσκαηίδηα ζθαηξηθνχ θνιινεηδνχο ππξίηε 

0,01 έσο 0,12 κm ζε δηάκεηξν. Σν θνιινεηδέο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ παξάγεηαη κε πδξφιπζε 

ζε θάζε αηκνχ ησλ ελψζεσλ ππξηηίνπ κε απνηέιεζκα κηα κέζε επηθάλεηα 200 m
2
/g, ε νπνία 

απμάλεη ζεκαληηθά ην ημψδεο ηεο πνιπκεξνχο κήηξαο θαηά ηελ ελζσκάησζε. Ζ θφξησζε 

ηνπ εληζρπηηθνχ πιηθνχ ζε απηά ηα ζχλζεηα πεξηνξίδεηαη επνκέλσο ζε πεξίπνπ 20% έσο 55% 
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θαη 'φγθν ή 35% έσο 60% θαηά βάξνο θαη ζπρλά πξνζηίζεληαη νξγαληθά αξαησηηθά ρακεινχ 

κνξηαθνχ βάξνπο θαη ρακεινχ ημψδνπο γηα λα δψζνπλ ζην ζχλζεην κηα ιεηηνπξγηθή θιηληθή 

ζπλεθηηθφηεηα. Δλδέρεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε εληζρπηηθφ πιηθφ λα απμεζεί θαη λα 

βειηησζνχλ νη ηδηφηεηεο κε ηελ άιεζε ελφο κηθξφθνθθνπ ζχλζεηνπ ζε ζσκαηίδηα 10 έσο 20 

κm ζε δηάκεηξν θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα εληζρπκέλα ζσκαηίδηα σο 

εληζρπηηθφ καδί κε θνιινεηδή δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (Anusavice 1996; O’ Brien, 2002) 

 

Δηθόλα 5. πζθεπαζία ξεηίλεο microfill 

3.1.3.3 Τβριδικϋσ ρητύνεσ (hybrid)  

ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, παξνπζηάζηεθαλ νη πβξηδηθέο ζχλζεηεο ξεηίλεο ζπλδπάδνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καθξφθνθθσλ θαη ησλ κηθξφθνθθσλ ζπλζέησλ ξεηηλψλ. Σα θνιινεηδή 

ζσκαηίδηα γεκίδνπλ ηε κήηξα κεηαμχ ιεπηψλ ζσκαηηδίσλ, κε απνηέιεζκα έλα πεξηερφκελν 

εληζρπηηθήο νπζίαο πεξίπνπ 60% έσο 65% θαη 'φγθν. Πεξηέρνπλ δηάθνξα κεγέζε 

ζσκαηηδίσλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ 1-3 microns (75%) έσο 02-04 microns (8%). Σα πβξηδηθά 

ζχλζεηα πιηθά δελ δηαηεξνχλ ιεία επηθάλεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, επεηδή ηα κεγάια 

ζσκαηίδηα εμέξρνληαη απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ δνληηψλ. Ωζηφζν, ηα πβξηδηθά ζχλζεηα είλαη 

εχθνιν λα επεμεξγαζηνχλ θαη είλαη αλζεθηηθά ζηε θζνξά. Πεξηιακβάλνπλ ζσκαηίδηα 

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, ηα νπνία είλαη πην δχζθνιν λα απνθνιιεζνχλ απφ ηα κεγάια 

ζσκαηίδηα. Ζ πςειφηεξε ππθλφηεηα ζσκαηηδίσλ πνπ επηηπγράλεηαη κε πβξίδηα είλαη 90% 

θαηά βάξνο. Λφγσ ηεο πςειήο ππθλφηεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ, ηα πβξίδηα ήηαλ ηα πξψηα 
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ζχλζεηα πνπ πξνσζήζεθαλ θαη πιένλ θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά (Anusavice 1996; O’Brien, 

2002; Spiller, 2012a).  

Οη εληζρπηηθέο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε πβξηδηθέο θαη κηθξνπβξηδηθέο ξεηίλεο 

πξνθχπηνπλ απφ άιεζκα θαη θνζθίληζκα νξπθηνχ ραιαδία, ηεγκέλσλ πάισλ θαη θεξακηθψλ 

καδψλ, κέρξη λα ιάβνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 100 nm. Οη χαινη ηνπ ιηζίνπ (Li) θαη ηνπ 

αξγηιίνπ (Al) δηεπθνιχλνπλ ην άιεζκα ησλ εληζρπηηθψλ νπζηψλ ζε πνιχ κηθξά κεγέζε θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα. πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην άιεζκα 

ηνπο ζε κηθξφηεξα κεγέζε. Δπηπξφζζεηα, σο εληζρπηηθή νπζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

βάξην  (Ba), βνξίνπ (B), ην δηξθφλην (Zr), θαη ην χηξην (Y). ηηο πβξηδηθέο θαη κηθξνυβξηδηθέο 

ξεηίλεο εκπεξηέρεηαη σο εληζρπηηθή νπζία θαη ην ππξνγελέο ππξίηην
8
. Όηαλ επηζπκείηαη ε 

αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε εληζρπηηθέο νπζίεο, ρσξίο φκσο ηελ αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηεο 

ξεηίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη θνληνξηνπνηεκέλα ηεκάρηα πξνπνιπκεξηζκέλεο ξεηίλεο κε 

εληζρπηηθέο νπζίεο θνιινεηδνχο ή ππξνγελνχο ππξηηίνπ. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο, πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη πβξηδηθέο ξεηίλεο θπκαίλνληαη κεηαμχ εθείλσλ, πνπ εκθαλίδνπλ νη 

καθξφθνθθεο θαη κηθξφθνθθεο ξεηίλεο (Anusavice 1996; O’Brien, 2002; Spiller, 2012a). 

 

Δηθόλα 6. Τβξηδηθέο ξεηίλεο 

3.1.3.3.1 Μικροώβριδικϋσ ρητύνεσ (microhybrid) 

 Οη κηθξνυβξηδηθέο ξεηίλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο, θαζψο 

θαη κηθξφηεξε απνηξηβή ζε ζρέζε κε ηηο πβξηδηθέο, ελψ ε ηειηθή επηθάλεηα ηεο 

                                                 
8
 Με δηαζηάζεηο 0,04 κm. 
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απνθαηάζηαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηηιπλφηεηα κεγαιχηεξε εθείλεο ησλ πβξηδηθψλ, ε 

νπνία φκσο δελ είλαη αλάινγε κε εθείλε κηθξφθνθθσλ (Anusavice 1996; O’Brien, 2002; 

Spiller, 2012a). 

 

Δηθόλα 7. Μηθξνπβξηδηθέο ξεηίλεο 

3.1.3.3.2 Νανοώβριδικϋσ (nanohybrid) & και νανόκοκκεσ (nanofill) 

 

Δηθόλα 8. Ναλνπβξηδηθέο ξεηίλεο 

ηηο λαλνυβξηδηθέο θαη λαλφθνθθεο ζχλζεηεο ξεηίλεο, ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ησλ 

πβξηδηθψλ ξεηηλψλ, εκπεξηέρνληαη εληζρπηηθέο νπζίεο κε κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 100 nm . Οη 

λαλνυβξηδηθέο ζχλζεηεο ξεηίλεο πεξηέρνπλ επίζεο θαη εληζρπηηθέο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ άιεζκα θαη θνζθίληζκα πάισλ θαη θεξακηθψλ καδψλ, πνπ πξνζνκνηάδνπλ εθείλεο ησλ 

κηθξνυβξηδηθψλ ξεηηλψλ 
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Δηθόλα 9. 2 SEM κηθξνγξαθία ηεο κηθξνδνκήο λαλόθνθθεο ξεηίλεο 

3.2 Αποτυπωτικϊ Τλικϊ 

Ζ θαηαζθεπή ελφο θαινππηνχ ή ελφο κνληέινπ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα πνιιέο 

δηαδηθαζίεο. Γηάθνξνη ηχπνη εθκαγείσλ θαη κνληέισλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ 

πξντφληα γχςνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα εληχπσζε ή αξλεηηθή νκνηφηεηα σο θαινχπη γηα ηνλ 

γχςν. Δίλαη ζην εθκαγείν, πνπ ν νδνληίαηξνο ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη αθαηξνχκελεο θαη 

ζηαζεξέο πξνζζέζεηο. Έηζη, ην εθκαγείν πξέπεη λα είλαη κηα αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ησλ 

ζηνκαηηθψλ δνκψλ (Anusavice, 1996). 

Γηα ηελ παξαγσγή αθξηβνχο απνηχπσζεο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή αληηγξάθσλ ελδνζηνκαηηθψλ θαη νξηζκέλσλ εμσζσκαηηθψλ ηζηψλ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα. Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά ξεπζηά, ψζηε λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηζηφ ηνπ ζηφκαηνο θαη λα είλαη αξθεηά παρχξξεπζηα ψζηε λα 

παξακέλνπλ ζην δηζθάξην πνπ δεκηνπξγεί ηελ απνηχπσζε ζην ζηφκα. Γεχηεξνλ, ελψ 

βξίζθνληαη κέζα ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε ειαζηηθφ ζηεξεφ 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ηδαληθά, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ζηεξενπνίεζεο πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ 7 ιεπηά. Σέινο, ε ζηαζεξνπνηεκέλε απνηχπσζε δελ πξέπεη λα 

παξακνξθψλεηαη ή λα ζρίδεηαη φηαλ αθαηξείηαη απφ ην ζηφκα θαη ηα πιηθά πξέπεη λα 

παξακέλνπλ δηαζηαζηαθά ζηαζεξά, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρπζεί ην εθκαγείν (Anusavice, 

1996).  
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Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνχ ζπρλά ππαγνξεχνπλ ηελ 

επηινγή ησλ πιηθψλ, ηελ πνηφηεηα ηεο απνηχπσζεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθκαγείνπ 

(Anusavice, 1996). 

Σα απνηππσηηθά πιηθά κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αληηζηξεπηά ή κε αληηζηξεπηά, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζηαζεξνπνηνχληαη. Ο φξνο κε αλαζηξεπηφ ππνδειψλεη 

φηη έρνπλ αλαπηπρζεί ρεκηθέο αληηδξάζεηο, σζηφζν ην πιηθφ δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ 

αξρηθή κνξθή ηνπ φπσο ην θχξακα νμεηδίνπ ςεπδαξγχξνπ θαη επγελφιεο, ηεο απνηππσηηθήο 

γχςνπ (Paris plaster), ηνπ αιγηληθνχ πδξνθνιινεηδνχο πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη απφ ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο θαη ηα ειαζηνκεξή απνηχπσζεο πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη απφ πνιπκεξηζκφ. Απφ 

ηελ άιιε αληηζηξεπηά είλαη ηα πιηθά πνπ γίλνληαη καιαθφηεξα ππφ ηελ επίδξαζε ζεξκφηεηαο 

θαη ζηεξενπνηνχληαη φηαλ ςπρξαλζνχλ, ρσξίο λα ιάβεη ρψξα θάπνηα ρεκηθή κεηαβνιή 

(Anusavice, 1996). 

Έλαο άιινο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ απνηππσηηθψλ πιηθψλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπο. 

Κάπνηα απνηππσηηθά πιηθά γίλνληαη άθακπηα θαη δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ πέξα απφ ηηο 

εγθνπέο ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ξήγκα ή παξακφξθσζε ζηηο απνηππψζεηο. Απηά ηα 

αλειαζηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα φιεο ηηο απνηππψζεηο πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηνπ 

άγαξ. Αλ θαη απαξραησκέλα γηα αζζελείο κε δφληηα, ηα αλειαζηηθά πιηθά παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή απνηππψζεσλ γηα λσδνχο αζζελείο. Πξάγκαηη, ην 

θχξακα νμεηδίνπ ςεπδαξγχξνπ θαη επγελφιεο θαη ε απνηππσηηθή γχςνο νλνκάδνληαη 

βιελλνζηαηηθά πιηθά απνηχπσζεο επεηδή δελ ζπκπηέδνπλ ηνλ ηζηφ θαηά ηελ απνηχπσζε θαη 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα πιήξεηο πξνζζέζεηο νδνληνζηνηρηψλ (Anusavice, 1996).  

Σα ειαζηηθά απνηππσηηθά πιηθά απαξηίδνπλ ηε δεχηεξε θαηεγνξία ρξήζεο. Απηά ηα 

πιηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγνπλ πηζηά ηηο καιαθέο θαη ζθιεξέο δνκέο ηνπ 

ζηφκαηνο θαη παξά ην γεγνλφο φηη γηα απνηππψζεηο λσδψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηε 

δεκηνπξγία εθκαγείσλ γηα ζηαζεξέο θαη αθαηξνχκελεο νδνληνζηνηρίεο (Anusavice, 1996). 

3.2.1 Τδροκολλοειδό Αποτυπωτικϊ Τλικϊ  

Σν θνιινεηδέο κπνξεί λα πθίζηαηαη ππφ κνξθή ημψδνπο πγξνχ, γλσζηνχ σο ζφιεο ή ζε 

ζηεξεή κνξθή, πνπ πεξηγξάθεηαη σο γέιε. Σα θνιινεηδή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία απνηππψζεσλ είλαη είηε ην άγαξ είηε ε αιγίλε, πνπ δηαιχνληαη ζην λεξφ θαη 

νλνκάδνληαη πδξνθνιινεηδή. Σν πδξνθνιινεηδέο πιηθφ απνηχπσζεο βαζίδεηαη ζε θνιινεηδέο 
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ελαηψξεκα πνιπζαθραξίηε ζε λεξφ. ε κνξθή ζφιεο ππάξρεη ηπραία δηάηαμε αιπζίδαο 

πνιπζαθραξηηψλ, ελψ ζε κνξθή γέιεο νη καθξηέο αιπζίδεο πνιπζαθραξηηψλ 

επζπγξακκίδνληαη θαη ην πιηθφ γίλεηαη ημψδεο θαη αλαπηχζζεη ειαζηηθέο ηδηφηεηεο. 

3.2.1.1 Yδροκολλοειδϋσ Άγαρ  

Σν άγαξ είλαη έλα νξγαληθφ, πδξφθηιν θνιινεηδέο (πνιπζαθραξίηεο), πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα είδε ζαιάζζησλ θπθηψλ, ελψ πξφθεηηαη γηα έλα ζεηηθφ εζηέξα ελφο γξακκηθνχ 

πνιπκεξνχο γαιαθηφδεο (Anusavice, 1996; Καξακπάζεο θαη ζπλ., 2013).  

Σα πδξνθνιινεηδέο άγαξ είλαη δηαζέζηκν ζε παξαζθεπάζκαηα, γηα ρξήζε ζε δηζθάξηα θαη 

ζχξηγγα. Σν πιηθφ παξέρεηαη σο γέιε ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη πεξηέρεη άγαξ (12% έσο 

15%), βφξαθα (0,2%) γηα βειηίσζε ηεο αληνρήο, ζεηηθφ θάιην (1% έσο 2%) γηα ηελ παξνρή 

θαηάιιεισλ επηθαλεηψλ γηα ηελ ζηεξενπνίεζε ησλ εθκαγείσλ γχςνπ
9
, βελδντθφ αθξχιην 

(0,1%) σο ζπληεξεηηθά θαη ρξσζηηθέο θαη γεπζηηθέο νπζίεο. Σν θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ 

ζθεπάζκαηνο είλαη ην λεξφ (~ 85%). Ζ ζχζηαζε ηεο ζχξηγγαο παξαζθεπάδεηαη κε αχμεζε 

ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ θαη κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άγαξ, κε ην εθαξκνδφκελν 

πιηθφ ζχξηγγαο λα έρεη ηα ίδηα ζπζηαηηθά αιιά ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε άγαξ (6-8%) 

(Anusavice, 1996; Ο’Brien, 2002). 

Οη κεηαζρεκαηηζκνί απφ ζφιε ζε γέιε θαη αληίζηξνθα, εθθηλνχλ απφ κεηαβνιέο ζηε 

ζεξκνθξαζία. Ωζηφζν, ε πδξνθνιινεηδήο γέιε δελ κεηαπίπηεη ζηε κνξθή ζφιεο ζηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζία, πνπ ζηεξενπνηείηαη, θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη πζηέξεζε. Ζ γέιε πξέπεη λα 

ζεξκαλζεί ζε κηα πςειφηεξε ζεξκνθξαζία, ηε ζεξκνθξαζία ξεπζηνπνίεζεο (70
ν
 -100

ν
C), 

πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεη ζηε κνξθή ζφιεο. Όηαλ ςχρεηαη ην πιηθφ παξακέλεη ζε κνξθή 

ζφιεο πνιχ θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία ξεπζηνπνίεζεο. Μεηαηξέπεηαη ζε γέιε κεηαμχ ησλ 

37
ν
 θαη 50

ν
C. Ζ ρξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζρεκαηηζκνχ γέιεο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ξεπζηνπνίεζεο θαζηζηά εθηθηή ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο νδνληίαηξνπο. 

Ο νδνληίαηξνο κπνξεί λα ξεπζηνπνηήζεη ηε γέιε, λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζην δηζθάξην 

απνηχπσζεο, λα ρακειψζεη ηε ζεξκνθξαζία, ψζηε λα είλαη αλεθηή απφ ηνλ αζζελή θαη λα ηε 

δηαηεξήζεη ζηε ξεπζηή ηεο κνξθή, ψζηε λα απνηππψζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζηνκαηηθψλ 

                                                 
9
 Σν ζεηηθφ θάιην πξνζηίζεηαη γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ επηβξάδπλζε πνπ πξνθαινχλ ζηελ πήμε ηφζν ν 

βφξαθαο, φζν θαη ην ίδην ην άγαξ. 
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δνκψλ. Όηαλ είλαη ζην ζηφκα ςχρεηαη θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηφκαηνο, ψζηε λα 

ζρεκαηηζζεί γέιε (Anusavice, 1996). 

Υεηξηζκόο  

Σν άγαξ θαλνληθά πξνεηνηκάδεηαη πξηλ απφ ηε ρξήζε, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν ινπηξφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία (κε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία). 

1. ηάδην βξαζκνύ ή ηκήκα πγξνπνίεζεο 

• Ο ζσιήλαο ηεο γέιεο κεηαηξέπεηαη ζε ημψδεο πγξφ κεηά απφ δέθα ιεπηά ζε βξαζηφ λεξφ 

100 ° C. 

• Σν θνιινεηδέο δηάιπκα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο. 

• Κάζε θνξά πνπ ην πιηθφ μαλαγίλεηαη πγξφ, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηξία ιεπηά.  

• Γελ πξέπεη λα επαλαζεξκαίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο θνξέο. 

2.  ηάδην απνζήθεπζεο 

• Ζ ζεξκνθξαζία 65 - 68°C είλαη ηδαληθή φηαλ ην άγαξ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηελ 

θαηάζηαζε ζφιεο κέρξη λα ρξεηαζηεί. 

3. ηάδην ζθιήξπλζεο 

• 46° C γηα πεξίπνπ δχν ιεπηά κε ην πιηθφ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην δηζθάξην. Απηφ 

γίλεηαη γηα λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη αλεθηή απφ ηνλ 

επαίζζεην ζηνκαηηθφ ηζηφ. Δπίζεο θαζηζηά ην πιηθφ ημψδεο (Anusavice 1996; O’Brien, 2002; 

Sanjay Madhavan et al., 2015) 

Σν δηζθάξην πνπ πεξηέρεη ην ζθιεξπκέλν πιηθφ αθαηξείηαη απφ ην ινπηξφ. Ζ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ηνπ θνιινεηδνχο άγαξ απνμέεηαη, θαηφπηλ ε παξνρή χδαηνο ζπλδέεηαη κε ην 

δηζθάξην, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην ζηφκα. Σν λεξφ θπθινθνξεί ζηνπο 18-21°C κέζσ ηνπ 

δηζθαξίνπ, έσο φηνπ πξνθχςεη δειαηηλνπνίεζε. Ζ ηαρεία ςχμε (π.ρ., παγσκέλν λεξφ) δελ 

ζπληζηάηαη επεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε (Anusavice 1996; O’Brien, 2002; 

Sanjay Madhavan et al., 2015) 

Ιδηόηεηεο πδξνθνιινεηδνύο άγαξ 

1. Δίλαη βιελλνζηαηηθή απνηχπσζε. 
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2. Παξέρεη πνιχ αθξηβή αλαπαξαγσγή ησλ ιεπηνκεξεηψλ επηθάλεηαο, δηφηη ζε κνξθή 

ζφιεο ην άγαξ είλαη αξθεηά ξεπζηφ. 

3. ε κνξθή γέιεο, ην άγαξ είλαη επαξθψο εχθακπην γηα λα αθαηξεζεί εχθνια. 

4. Οη εληππψζεηο κε άγαξ είλαη πνιχ αθξηβείο θαηά ηελ απνκάθξπλζε απφ ην ζηφκα. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε ηεο απνηχπσζεο άγαξ. Σν εθκαγείν πξέπεη λα 

εγρέεηαη ακέζσο. Ζ απνζήθεπζε ζηνλ αέξα πξνθαιεί αθπδάησζε (ζπξξίθλσζε) θαη ε 

απνζήθεπζε ζην λεξφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαζηνιή ηεο απνηχπσζεο. Απνξξνθά 

ην λεξφ κε ηε δηαδηθαζία γλσζηή σο πξνζξφθεζε. Σν πήθησκα κπνξεί λα ράζεη λεξφ, 

εθθξίλνλξαο πγξφ κε κηα δηαδηθαζία, γλσζηή σο ζπλαίξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλαίξεζεο ζρεκαηίδνληαη κηθξέο ζηαγφλεο εθθξίζεσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πδξνθνιινεηδνχο θαη ε δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα αλεμάξηεηα απφ ηελ αηκφζθαηξα 

πνπ πεξηβάιιεη ηελ πγξαζία. Δάλ ε απνζήθεπζε δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, ηφηε ζα 

πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε κία ψξα ζε ζρεηηθή πγξαζία 100% (κε πεξηηχιηγκα ζε πγξή 

πεηζέηα).  

5. Γηαζέηεη θαθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ρακειή αληνρή ζην ζρίζηκν, αιιά είλαη 

θαιχηεξεο απφ ην αιγηληθφ. 

6. Σν πιηθφ είλαη ημσδνειαζηηθφ, επνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα απνκαθξχλεηαη ην 

δηζθάξην κε γξήγνξε θίλεζε, πξάγκα πνπ εληζρχεη ηελ ειαζηηθή αλάθηεζε θαη 

κεηψλεη ηε κφληκε παξακφξθσζε. 

7. Δίλαη απαξαίηεην λα έρνπκε ινγηθφ πάρνο, πιηθνχ εληχπσζεο γηα λα πεξηνξίζνπκε ηελ 

έθηαζε ηεο παξακφξθσζεο, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ 

θαησθέξεηα (Anusavice 1996; O’Brien, 2002). 

Πιενλεθηήκαηα  

Σα πιηθά απνηχπσζεο κε άγαξ είλαη θζελά, δελ έρνπλ δπζάξεζηεο νζκέο θαη είλαη κε 

ηνμηθά θαη κε βαθηεξηαθά. Γελ απαηηνχλ έλα πξνζαξκνζκέλν δηζθάξην ή θφιιεο, ελψ ηα 

ζπζηαηηθά δελ απαηηνχλ αλάκημε. Απηά ηα πιηθά είλαη πδξφθηια θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ παξνπζία πγξαζίαο, είλαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην αίκα θαη ηα ζσκαηηθά 

πγξά θαη εχθνια ρχλεηαη ζε πέηξα. Σα πέηξηλα εθκαγεία απνκαθξχλνληαη εχθνια απφ ηηο 

πδξνθνιινεηδείο απνηππψζεηο (O’Brien, 2002; Sanjay Madhavan et al., 2015). 

Μεηνλεθηήκαηα 
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Απηά ηα πιηθά απαηηνχλ ηε ρξήζε δαπαλεξνχ εμνπιηζκνχ θαη πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ. Μπνξνχλ λα ζρηζηνχλ εχθνια, πξέπεη λα ρπζνχλ ακέζσο, είλαη 

δηαζηαζηαθά αζηαζήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα απιά εθκαγεία θαη δελ 

κπνξνχλ λα γαιβαληζηνχλ. Ζ επηθάλεηα ησλ πέηξηλσλ εθκαγείσλ ζα απνδπλακσζεί απφ 

ζπλζέζεηο πνπ πεξηέρνπλ βφξαθα (Anusavice 1996; O’Brien, 2002; Sanjay Madhavan et al., 

2015). 

3.2.1.2 Αλγινικό αποτυπωτικό 

ηα ηέιε ηνπ πξεγνχκελνπ αηψλα, έλαο θσηζέδνο ρεκηθφο, ν William Wilding, 

δεκηνχξγεζε απφ ζαιάζζηα θχθηα έλα λέν ηχπν πδξνθνιινεηδνχο κε βάζε ην αιγηληθφ νμχ. 

Όηαλ ην άγαξ έγηλε ζπάλην ιφγσ ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (ε Ηαπσλία ήηαλ θχξηα 

παξαγσγφο άγαξ), επηηαρχλζεθε ε έξεπλα γηα ηελ εμεχξεζε ελφο θαηάιιεινπ πιηθνχ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ην παξφλ κε αληηζηξεπηφ πδξνθνιινεηδέο. Ζ γεληθή ρξήζε ηνπ κε 

αληηζηξεπηνχ πδξνθνιινεηδνχο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ησλ άιισλ απνηππσηηθψλ πιηθψλ. Οη 

θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή ρξήζε ηνπ έγθεηληαη ζηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ ηνπ, ζην 

θηιηθφ πξνο ηνλ αζζελή ραξαθηήξα ηνπ θαη ζην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο ηνπ, εθφζνλ δελ 

απαηηεί πνιχπινθν εμνπιηζκφ (Anusavice, 1996).  

ύλζεζε 

Σα αιγηληθά δηαηίζεληαη σο ζθφλεο πνπ πεξηέρνπλ αιγηληθφ λάηξην ή θάιην (12% έσο 15%) 

θαη δηέλπδξν ζεηηθφ αζβέζηην (8% έσο 12%) σο αληηδξαζηήξηα, θσζθνξηθφ λάηξην (2%) σο 

επηβξαδπληηθφ, φπσο γε δηαηφκσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθακςίαο ηνπ ζηεξενπνηεκέλνπ 

πεθηψκαηνο, ζεηηθφ θάιην ή θζνξηνχρα αιθάιηα ςεπδαξγχξνπ (~ 10%) γηα ηελ παξνρή 

θαιψλ επηθαλεηψλ ζε κήηξεο γχςνπ θαη ρξσζηηθέο θαη αξσκαηηθέο νπζίεο (ίρλε) γηα 

αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε θσζθνξηθφ λάηξην ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ψζηε λα παξάγεη αιγηληθά θαλνληθήο ή ηαρείαο ζηεξενπνίεζεο.  

Ζ ζθφλε αλακηγλχεηαη κε λεξφ γηα λα ιεθζεί κηα πάζηα. Γχν θχξηεο αληηδξάζεηο 

εκθαλίδνληαη φηαλ ε ζθφλε αληηδξά κε λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο. Πξψηνλ, ην 

θσζθνξηθφ λάηξην αληηδξά κε ην ζεηηθφ αζβέζηην γηα λα παξέρεη επαξθή ρξφλν εξγαζίαο: 

2Na3PO4 + 3CaSO4 Ca3 (PO4)2 + 3Na2SO4 
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Όηαλ εμαληιεζεί ε παξνρή θσζθνξηθνχ ηξηλαηξίνπ, ηα ηφληα αζβεζηίνπ αξρίδνπλ λα 

αληηδξνχλ κε ην αιγηληθφ θάιην γηα λα παξάγνπλ αιγηληθφ αζβέζηην σο εμήο: 

K2nAlg + nCaSO4  n K2SO4 + CanAlg  

Σα ηφληα αζβεζηίνπ αληηθαζηζηνχλ ηα ηφληα λαηξίνπ ζε παξαπιήζηα κφξηα ζρεκαηίδνληαο 

έλα πνιπκεξέο δίθηπν κε ζηαπξνεηδείο δεζκνχο, ζπρλά απνθαινχκελν «brush heap
10

». Σν 

λεξφ εγθισβίδεηαη ζε έλα ιαβχξηλζν ζηαπξνεηδψλ δεζκψλ ζρεκαηίδνληαο ηε δνκή ηεο γέιεο. 

Σν πξφζζεην άιαο είλαη γλσζηφ σο επηβξαδπληήο. Τπάξρνπλ νξηζκέλα δηαιπηά άιαηα πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο θσζθνξηθφ λάηξην ή θάιην, νμαιηθφ θάιην ή 

ππξνθσζθνξηθφ λάηξην. Σα ηειεπηαία δχν είλαη πιένλ ηα πην θνηλά. Ζ πνζφηεηα ηνπ 

επηβξαδπληή πξέπεη λα ξπζκηζηεί πξνζεθηηθά γηα λα εμαζθαιηζηεί ν ζσζηφο ρξφλνο 

ζρεκαηηζκνχ γέιεο (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002).  

 

Δηθόλα 10. Έλα πιηθό απνηύπσζεο αιγηληθνύ άιαηνο ηνπνζεηεκέλν ζε κεηαιιηθό δηζθάξην θαη έηνηκν γηα 

παξνπζίαζε ζηνλ νδνληίαηξν γηα εηζαγσγή ζην ζηόκα 

Υεηξηζκόο 

 Παξφιν πνπ είλαη εχθνια ζηε ρξήζε, απαηηείηαη πξνζνρή ζην ρεηξηζκφ ησλ 

πδξνθνιινεηδψλ ηνπ αιγηληθνχ. Ζ ζθφλε, πνπ παξέρεηαη ζε έλα θνπηί, ζα πξέπεη λα 

αλαηαξάζζεηαη γηα αεξηζκφ, ελψ κηα κεδνχξα ζθφλεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα κέηξν λεξνχ. 

πλήζσο κε ην πξντφλ δηαηίζεηαη κηα κεδνχξα γηα ηε ζθφλε θαη έλαο βαζκνλνκεκέλνο 

θχιηλδξνο γηα ην λεξφ. Ο ρακειφηεξνο ιφγνο Ν/
11

 απμάλεη ηελ αληνρή, ηελ αληνρή ζην 

ζρίζηκν θαη κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο εξγαζίαο θαη ζηεξενπνίεζεο θαη ηελ επειημία. Ζ ςχμε ηνπ 

                                                 
10

 Γειαδή κε ηπραία ζχκπιεμε ηληδίσλ. 
11

 Νεξνχ/θφλεο 
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λεξνχ απμάλεη ηνπο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζηεξενπνίεζεο. Ζ αλεπαξθήο αλάκημε έρεη σο 

απνηέιεζκα έλα θνθθψδεο κείγκα θαη κηα θαθή θαηαγξαθή ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Δπαξθήο 

επάιεηςε δίλεη έλα νκαιφ, θξεκψδεο κίγκα κε ειάρηζηα θελά. Γεληθά ζπληζηάηαη έλα ιεπηφ 

κίμεο γηα ην θαλνληθφ πιηθφ θαη 45 δεπηεξφιεπηα γηα ην πιηθφ πνπ ζηαζεξνπνηείηαη γξήγνξα. 

Σα αιγηληθά έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ ρξφλν εξγαζίαο πεξίπνπ 2,5 ιεπηά θαη ζηαζεξνπνηνχληαη 

πεξίπνπ 3,5 ιεπηά κεηά ηελ αλάκημε. Σα αιγηληθά άιαηα είλαη ηφζν αζηαζή φζν ηα 

πδξνθνιινεηδή άγαξ, επεηδή ακθφηεξα είλαη πεθηψκαηα θαη πθίζηαληαη ζπξξίθλσζε ή 

δηαζηνιή κεηά απφ απψιεηα ή αχμεζε ηνπ χδαηνο. Ζ απνζήθεπζε ζε αέξα ή λεξφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ζεκαληηθή αιιαγή δηαζηάζεσλ. Ωζηφζν, ε απνζήθεπζε ζε 100% πγξαζία έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ ειάρηζηε κεηαβνιή δηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην εθκαγείν πξέπεη λα 

εγρέεηαη ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο απνηχπσζεο θαη ηνλ θαζαξηζκφ (Anusavice, 1996; 

O’Brien, 2002) 

Πιενλεθηήκαηα 

Σα πιηθά απνηχπσζεο αιγηληθνχ άιαηνο είλαη θζελά, εχθνια λα ρεηξηζηνχλ, δηαζέηνπλ 

επράξηζηε γεχζε, είλαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην αίκα θαη ηα πγξά ηνπ ζψκαηνο, είλαη 

πδξφθηια θαη εγρένληαη εχθνια ζε πέηξα. (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002; Καξακπάζεο 

θαη ζπλ., 2013). 

Μεηνλεθηήκαηα 

Σα αιγηληθά ζρίδνληαη εχθνια, πξέπεη λα εγρπζνχλ ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην 

ζηφκα, έρνπλ πεξηνξηζκέλε αλαπαξαγσγή ιεπηνκέξεηαο, είλαη δηαζηαζηαθά αζηαζή θαη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα απιά εθκαγεία. Ζ ζπκβαηφηεηα κε ην γχςν πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηηο κάξθεο αιγηληθψλ θαη νδνληηθψλ πεηξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Δίλαη 

αζχκβαηα κε πνιιά πιηθά κήηξαο επνμεηδηθήο ξεηίλε (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002; 

Καξακπάζεο θαη ζπλ., 2013). 

3.2.2 Ελαςτομερό Αποτυπωτικϊ Τλικϊ 

Πέξα απφ ηα θνιινεηδή απνησπηηθά πιηθά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ηα ειαζηηθνκεξή 

απνηππσηηθα πιηθά. Ωο ειαζηνκεξέο πιηθφ νξίδεηαη θάζε είδνο ηερληθνχ θανπηζνχθ πνπ 

παξαζθεπάδεηαη βηνκεραληθά, θάζε δειαδή πιηθφ πνπ νη θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κνηάδνπλ κε 

απηέο ηνπ θπζηθνχ θανπηζνχθ, ρσξίο λα έρνπλ ηελ ίδηα ρεκηθή ζχζηαζε. Σα ειαζηνκεξή 
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απνηππσηηθά πιηθά δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. ηα πνιπζνπιθίδηα 

(κεξθαπηάλεο) 2. ηα απνηππσηηθα πιηθά ζηιηθφλεο, ηχπνπ ζπκπχθλσζεο 3. ηνπο πνιπαηζέξεο 

θαη 4. απνηππσηηθα πιηθά ζηιηθφλεο, ηχπνπ πξνζζήθεο (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002; 

Καξακπάζεο θαη ζπλ., 2013). 

3.2.2.1 Πολυςουλφύδια (Μερκαπτϊνεσ) 

Σα θανπηζνχθ πνιπζνπιθηδίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ εθαξκνγή ζηαζεξήο 

κεξηθήο νδνληνζηνηρίαο, ιφγσ ηεο πςειήο αθξίβεηαο θαη ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο. 

Απηά ηα πιηθά είλαη ρξήζηκα γηα πνιιαπιέο απνηππψζεηο, φηαλ απαηηείηαη επηπιένλ ρξφλνο. 

Σα πνιπζνπιθίδηα παξέρνληαη ζε ζσιήλεο πάζηαο βάζεο θαη πάζηαο θαηαιχηε, νη νπνίεο 

αλακηγλχνληαη καδί. Σα πνιπζνπιθίδηα είλαη δηαζέζηκα ζε ρακειά, κεζαία θαη πςειά ημψδε. 

(Anusavice, 1996; O’Brien, 2002; Καξακπάζεο θαη ζπλ., 2013). 

ύλζεζε 

Ζ βαζηθή πάζηα πεξηέρεη ην πνιπκεξέο πνιπζνπιθηδίνπ, εληζρπηηθά θαη πιαζηηθνπνηεηέο. 

Σν πεξηερφκελν ησλ εληζρπηηθψλ (π.ρ. νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ, δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ, 

ζνπιθίδην ςεπδαξγχξνπ θαη δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ) θπκαίλεηαη απφ 12% έσο 50%. Σα 

εληζρπηηθά θαη νη πιαζηηθνπνηεηέο ειέγρνπλ ηελ αθακςία ηεο πάζηαο. Ο επηηαρπληήο ή ε 

πάζηα θαηαιχηε πεξηέρεη δηνμείδην ηνπ κνιχβδνπ (30%), ελπδαησκέλν νμείδην ηνπ ραιθνχ ή 

νξγαληθφ ππεξνμείδην σο θαηαιχηε, ζείν (1% έσο 4%) σο ππνθηλεηή θαη θζαιηθφ δηβνπηχιην 

ή άιια κε αληηδξαζηηθά έιαηα (17%). Σα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ έλα νξγαληθφ ππεξνμείδην 

κπνξεί λα έρνπλ κεησκέλε ζηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ ιφγσ εμάηκηζεο ηνπ ππεξνμεηδίνπ  

(Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

 

Δηθόλα 11. σιελάξηα πάζηαο βάζεο θαη πάζηαο θαηαιύηε  
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Υεηξηζκόο 

Απηά ηα πιηθά βάζεο θαη θαηαιχηε αλακηγλχνληαη ζε έλα αλαιψζηκν ραξηφλη αλάκημεο. 

Σα ζπζηαηηθά αλακηγλχνληαη θαιά κε κηα άθακπηε θσληθή ζπάηνπια. Ο θαηαιχηεο είλαη 

ζθνηεηλφο θαη ε βάζε είλαη ιεπθή, επνκέλσο ε επρεξήο αλάκημε παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη 

έιιεηςε ξαβδψζεσλ ζην κείγκα. Ο επαξθήο ρξφλνο αλάκημεο είλαη 45 έσο 60 δεπηεξφιεπηα. 

Ο ρξφλνο εξγαζίαο είλαη πεξίπνπ 5 έσο 7 ιεπηά, ν νπνίνο είλαη επαξθήο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο ρξφλνπο αλάκημεο. Σφζν ν ρξφλνο εξγαζίαο, φζν θαη ν ρξφλνο ζηεξενπνίεζεο 

κεηψλνληαη ιφγσ πςειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ θαη πγξαζίαο. Μηα ηηκή 0,45% δίλεηαη γηα 

ζπξξίθλσζε κεηά απφ 24 ψξεο. Μνιχλνπλ κφληκα ηα ξνχρα, ελψ κπνξνχλ λα γαιβαληζηνχλ 

(Anusavice, 1996; O’Brien, 2002; Καξακπάζεο θαη ζπλ., 2013). 

Πιενλεθηήκαηα 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ πνιπζνπιθηδίσλ πεξηιακβάλνπλ ην κεγάιν ρξφλν εξγαζίαο, ηελ 

θαιή αληνρή ζην ζρίζηκν, ηελ θαιή ξνή πξηλ απφ ηε ζηεξενπνίεζε, θαιή αλαπαξαγσγή ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ επηθάλεηαο, πςειή επειημία γηα επθνιφηεξε αθαίξεζε γχξσ απφ ηηο εγθνπέο 

θαη ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζηιηθφλεο θαη ηνπο πνιπαηζέξεο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

Σα κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ πιηθψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο εηδηθψλ 

δηζθαξίσλ, ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ πηζαλνηήησλ ζηξέβισζεο, ηελ θαθή νζκήο θαη ηα 

δηνμεηδία ηνπ κνιχβδνπ πνπ ιεθηάδνπλ ηα ξνχρα. Σα πνιπζνπιθίδηα πξέπεη λα εγρένληαη  

εληφο 1 ψξαο θαη δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί ή έγρπζε (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

3.2.2.2 Αποτυπωτικϊ υλικϊ ςιλικόνησ τύπου ςυμπύκνωςησ  

Σα πιηθά απνηχπσζεο απφ θανπηζνχθ ζηιηθφλεο, ηχπνπ ζπκπχθλσζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα απνηππψζεηο ζε ζηαζεξή κεξηθή νδνληνζηνηρία. Δίλαη ηδαληθά γηα επελδχζεηο 

κηαο κνλάδαο. Απηά ηα πιηθά παξέρνληαη είηε σο ζπζηήκαηα θαηαιπηψλ δχν παζηψλ, είηε σο 

ζπζηήκαηα πάζηαο-πγξνχ. Οη ζηιηθφλεο ζπκπχθλσζεο δηαηίζεληαη ζε ρακειά, κεζαία, πςειά 

θαη πνιχ πςειά ημψδε. 

ύλζεζε 
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Ζ βαζηθή πάζηα ζπλήζσο πεξηέρεη πνιπ (δηκεζπινζηινμάλην) κεηξίσο πςεινχ κνξηαθνχ 

βάξνπο κε ηειηθέο πδξνμπνκάδεο (-ΟΖ), νξζν-αιθπινππξηηηθφ γηα δηαζχλδεζε θαη αλφξγαλν 

εληζρπηηθφ. Μηα πάζηα ζα πεξηέρεη 30% έσο 40% εληζρπηηθφ, ελψ έλα ζηφθνο ζα πεξηέρεη 

έσο θαη 75%. Ζ πάζηα ή ην πγξφ θαηαιχηε ζπλήζσο πεξηέρεη έλαλ κεηαιιηθφ νξγαληθφ 

εζηέξα, φπσο νθηατθφ θαζζίηεξν ή δηιαπξηθφ δηβνπηπινθαζζίηεξν θαη έλα ειαηψδεο 

αξαησηηθφ. Όηαλ παξαζθεπάδνληαη πάζηεο θαηαιχηε ρξεζηκνπνηείηαη έλαο παξάγνληαο 

πάρπλζεο. Μεξηθέο θνξέο έλαο θαηαιχηεο ζα πεξηέρεη ηφζν ην νξζν-αιθπινππξηηηθφ φζν θαη 

ηνλ κεηαιιηθφ νξγαληθφ εζηέξα. Ο κεηαιιηθφο νξγαληθφο εζηέξαο θαηαιχεη ηελ αληίδξαζε. 

Έλα κέξνο ηνπ πνιπκεξηζκνχ πεξηιακβάλεη επέθηαζε ηεο αιπζίδαο κε ζπκπχθλσζε ηεο 

ηεξκαηηθήο -ΟΖ νκάδαο ζε ζηινμάλην. Σν άιιν κέξνο ζπλίζηαηαη απφ ζηαπξνζχλδεζε 

κεηαμχ αιπζίδσλ απφ ην κφξην νξζναιθπινππξηηηθνχ (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

Υεηξηζκόο 

Ο ρεηξηζκφο ησλ ζηιηθφλσλ ζπκπχθλσζεο είλαη ν ίδηνο φπσο γηα ηα πνιπζνπιθίδηα, εθηφο 

ηνπ φηη ην πιηθφ ζηιηθφλεο κπνξεί λα παξέρεηαη σο βαζηθή πάζηα ζπλ πγξφ θαηαιχηε. Όηαλ 

παξέρεηαη κε απηή ηε κνξθή, ζπληζηάηαη ζπλήζσο κηα ζηαγφλα αλά ίληζα πάζηαο βάζεο. Ο 

ρξφλνο ζηεξενπνίεζεο (6 έσο 8 ιεπηά) είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ πνιπζνπιθηδίσλ, ν 

νπνίνο πξνζθέξεη θάπνην πιενλέθηεκα ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαξέθιαο
12

. Δίλαη δπλαηή 

ε ειεθηξνιπηηθή επηθάιπςε. Λφγσ ηεο πςειήο ζπξξίθλσζεο ηνπ πνιπκεξηζκνχ, ε έγρπζε 

ηνπ εθκαγείνπ ή ηεο βαθήο πξέπεη λα γίλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Τςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ε πγξαζία ζπληνκεχνπλ ην ρξφλν ζηεξενπνίεζεο (Anusavice, 1996; 

O’Brien, 2002).  

                                                 
12

 Ο ρξφλνο πνπ ν αζζελήο παξακέλεη ζηελ θαξέθια ηνπ νδνληηάηξνπ 
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Δηθόλα 12. Πάζηα βάζεο θαη θαηαιύηε ζηιηθόλεο ηύπνπ ζπκπύθλσζεο 

Πιενλεθηήκαηα 

Οη ζηιηθφλεο ζπκπχθλσζεο είλαη θαζαξά, επράξηζηα πιηθά γηα ηνλ αζζελή. Δίλαη 

εμαηξεηηθά ειαζηηθέο θαη ν ρξφλνο ζηεξενπνίεζεο κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηελ πνζφηεηα ηνπ 

επηηαρπληή. Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο έθπιπζεο βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα θαη εμαιείθεη ηελ 

αλάγθε γηα έλα πξνζαξκνζκέλν δηζθάξην. 

Μεηνλεθηήκαηα 

Απηά ηα πιηθά ηείλνπλ λα είλαη αλαθξηβή ιφγσ ζπξξίθλσζεο θαηά ηελ παξακνλή θαη ζα 

πξέπεη λα εγρένληαη εληφο 1 ψξαο. Δίλαη πνιχ πδξφθνβα, απαηηνχλ έλα πνιχ μεξφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη είλαη δχζθνιν λα εγρπζνχλ ζε πέηξα (Anusavice, 1996; O’Brien, 

2002). 

3.2.2.3 Αποτυπωτικϊ υλικϊ ςιλικόνησ τύπου προςθόκησ 

Οη ζηιηθφλεο πξνζζήθεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα πξφνδν ζηελ αθξίβεηα έλαληη ησλ 

ζηιηθφλσλ ζπκπχθλσζεο. Απηφ έρεη επηηεπρζεί κε κηα αιιαγή ζηηο αληηδξάζεηο 

πνιπκεξηζκνχ ζε έλαλ ηχπν πξνζζήθεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ελφο ππνπξντφληνο αιθνφιεο 

πνπ εμαηκίδεηαη πξνθαιψληαο ζπξξίθλσζε. Απηά ηα πιηθά είλαη δηαζέζηκα σο ζπζηήκαηα 

δηπιήο επηθφιιεζεο ζε ηέζζεξα ημψδε ειαθξηά, κεζαία, βαξηά θαη ζηφθν θαη κηα ζεηξά 

ρξσκάησλ, επηηξέπνληαο ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ αλάκημεο. Λφγσ ηεο πςειήο 

αθξίβεηάο ηνπο, ηα πιηθά απηά είλαη θαηάιιεια γηα ζηαζεξέο θαη αθαηξνχκελεο κεξηθέο 
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νδνληνζηνηρίεο. Έρνπλ εηζαρζεί πδξφθηια πιηθά ηα νπνία αλαθέξνπλ φηη πεξηέρνπλ 

ηαζηελεξγά γηα λα βειηηψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαβξνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε 

ηξνπνπνηεκέλεο ζηιηθφλεο. Σα πιηθά κνλνθάζεο έρνπλ δηακνξθσζεί κε αξθεηή αξαηή 

δηάηκεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν σο πιηθά ρακεινχ ημψδνπο, φζν θαη σο πιηθά 

πςεινχ ημψδνπο (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

ύλζεζε 

Απηά ηα πιηθά βαζίδνληαη ζε πξνπνιπκεξή ζηιηθφλεο κε πιεπξηθέο νκάδεο βηλπιίνπ θαη 

πδξνγφλνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πνιπκεξηζηνχλ κε πνιπκεξηζκφ πξνζζήθεο. Ολνκάδνληαη 

επνκέλσο βηλχιην ή ζηιηθφλεο πξνζζήθεο. Ζ αληίδξαζε ζηεξενπνίεζεο παξάγεηαη κε 

αλάκημε κηαο πάζηαο πνπ πεξηέρεη ην πξνπνιπκεξέο βηλπιν-πνιπ (δηκεζπινζηινμάλην) κε κία 

δεχηεξε πάζηα πνπ πεξηέρεη έλα πξνπνιπκεξέο ζηινμαλίνπ κε πιεπξηθέο νκάδεο πδξνγφλνπ. 

Έλαο θαηαιχηεο ιεπθνρξχζνπ, ην ρισξνπιαηηληθφ νμχ, ππάξρεη ζε κία απφ ηηο πάζηεο θαη 

αξρίδεη ε αληίδξαζε πνιπκεξηζκνχ πξνζζήθεο. Παξάιιεια, ζπκβαίλνπλ, άιιεο αληηδξάζεηο 

πνπ κπνξεί λα απειεπζεξψλνπλ αέξην πδξνγφλν, ην νπνίν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

παξάγεη πφξσζε. Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο πεξηιακβάλνπλ `απνξξνθεηέο πδξνγφλνπ ζηηο 

ζπζηάζεηο ησλ πιηθψλ ηνπο, γηα ηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Καζψο δελ 

παξάγνληαη πηεηηθά παξαπξντφληα ζηελ αληίδξαζε, νη ζηιηθφλεο πξνζζήθεο έρνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ απφ ηηο ζηιηθφλεο ζπκπχθλσζεο. Οξηζκέλνη 

θαηαζθεπαζηέο πεξηιακβάλνπλ έλαλ επηβξαδπληή γηα ηελ παξάηαζε ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο 

θαη ζηεξενπνίεζεο (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

Υεηξηζκόο 

Οη ζηιηθφλεο πξνζζήθεο είλαη επράξηζηεο ζην ρεηξηζκφ ηνπο, φπσο νη ζηιηθφλεο 

ζπκπχθλσζεο. Δπεηδή ππάξρεη ε πηζαλφηεηα απειεπζέξσζεο πδξνγφλνπ θαηά ηε 

ζηεξνπνίεζε, πξνζηίζεηαη ιεπηά δηακεξηζκέλν παιιάδην ζε νξηζκέλα πξντφληα γηα λα 

απνξξνθεζεί ην πδξνγφλν θαη λα απνηξαπεί ε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ ζε επηθάλεηεο πέηξαο. 

Δάλ έλα πξντφλ δελ πεξηέρεη απνξξνθεηή πδξνγφλνπ, πξέπεη λα πεξάζεη κία ψξα πξηλ απφ ηε 

ρχηεπζε κήηξσλ θαη ε απνηχπσζε λα παξακείλεη φιε ηε λχρηα, πξηλ ρπζνχλ νη επνμεηδηθέο 

κήηξεο. Οη ζηιηθφλεο πξνζζήθεο κπνξνχλ λα γαιβαληζηνχλ κε ραιθφ θαη αζεκί  (Anusavice, 

1996; O’Brien, 2002).  

Με πνιιά πξντφληα δηαηίζεληαη απηφκαηνη αλακηθηήξεο πνπ παξέρνπλ γξήγνξα, ρσξίο 

θπζαιίδεο κίγκαηα ( βι. Δηθ. 13). 
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Δηθόλα 13. Απνηππσηηθά Τιηθά ηιηθόλεο Σύπνπ Πξνζζήθεο θαη Μίμεξ 

 

Πιενλεθηήκαηα 

Οη ζηιηθφλεο πξνζζήθεο είλαη εμαηξεηηθά αθξηβείο θαη έρνπλ κεγάιε ζηαζεξφηεηα 

δηαζηάζεσλ κεηά ηε ζηεξενπνίεζε. Ζ αλάθηεζε απφ ηελ παξακφξθσζε θαηά ηελ αθαίξεζε 

είλαη εμαηξεηηθή. Σν πιηθφ παξακέλεη ζην δηζθάξην ησλ αζζελψλ κε θιίζε, δελ ιεθηάδεη ηα 

ξνχρα, έρεη επράξηζηα ρξψκαηα θαη κπξσδηέο. Σα πιηθά κπνξνχλ λα ρπζνχλ 1 εβδνκάδα κεηά 

ηε ιήςε ηεο απνηχπσζεο θαη είλαη δπλαηέο πνιιαπιέο ρπηεχζεηο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

Έλα κεηνλέθηεκα είλαη ε πςειή ηηκή ηνπ πιηθνχ. Δίλαη πην άθακπην απφ ηηο ζηιηθφλεο 

ζπκπχθλσζεο θαη είλαη δχζθνιν λα αθαηξεζεί γχξσ απφ ηηο εγθνπέο. Έρεη κέηξηα αληνρή 

ζρηζίκαηνο, θαζηζηψληαο ηελ απνκάθξπλζε απφ ηηο πεξηνρέο ησλ νχισλ θάπσο επηθίλδπλε. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα απειεπζεξψζεη αέξην πδξνγφλν θαηά ηε ζηεξενπνίεζε, δεκηνπξγψληαο 

θπζαιίδεο ζηηο επηθάλεηεο ηεο κήηξαο αλ δελ ππάξρεη απνξξνθεηήο ζην πξντφλ. Σα 

πδξφθνβα πιηθά είλαη δχζθνιν λα ειεθηξνιπζνχλ θαη λα ρπζνχλ ζε πέηξα. Δπίζεο, ζείν ζε 

γάληηα απφ ιάηεμ θαη θξάγκαηα απφ θανπηζνχθ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηνλ πνιπκεξηζκφ 

(Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

3.2.2.4 Πολυαιθϋρεσ (αποτυπωτικα υλικϊ γλυκόζησ) 

Σα θανπηζνχθ πνιπαηζέξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αθξηβείο απνηππψζεηο κεξηθψλ 

πξνεηνηκαζκέλσλ δνληηψλ ρσξίο ζνβαξέο θαθψζεηο. Ζ κεγάιε ηνπο αθακςία θαη ν κηθξφο 

ρξφλνο εξγαζίαο πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζε εληππψζεηο κεξηθψλ δνληηψλ. Οη πνιπαηζέξεο 

δηαηίζεληαη ζε πιηθά ρακεινχ, κέζνπ θαη πςεινχ ημψδνπο (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 
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ύλζεζε 

Οη πνιπαηζέξεο παξέρνληαη σο ζπζηήκαηα δηπιήο επηθφιιεζεο. Ζ βαζηθή πάζηα πεξηέρεη 

ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο πνιπαηζέξα κε ηεξκαηηθέο νκάδεο αηζπιελίνπ-ηκίλεο: 

 

καδί κε πιεξσηηθά πιηθά, φπσο θνιινεηδέο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ, θαη πιαζηηθνπνηεηέο: 

 

Ζ πάζηα θαηαιχηε πεξηέρεη έλαλ εζηέξα αξσκαηηθνχ ζνπιθνληθνχ νμένο ζπλ έλαλ 

παξάγνληα πάρπλζεο γηα λα ζρεκαηίζεη κία πάζηα καδί κε ηα εληζρπηηθά:

 

Όηαλ ε βαζηθή πάζηα αλακεηγλχεηαη κε ηελ πάζηα ηνπ θαηαιχηε, ν ηνληθφο πνιπκεξηζκφο 

ιακβάλεη ρψξα κε άλνηγκα δαθηπιίνπ ηεο νκάδαο αηζπιελίνπ-ηκίλεο θαη επέθηαζε ηεο 

αιπζίδαο. Ζ αληίδξαζε κεηαηξέπεη ηελ πάζηα ζε θανπηζνχθ. 

Υεηξηζκόο 

Ο ρεηξηζκφο ησλ πνιπαηζέξσλ είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ησλ πνιπζνπιθηδίσλ θαη 

ζηιηθφλσλ. Σα ίζα κήθε βάζεο θαη πάζηαο θαηαιχηε αλακηγλχνληαη έληνλα θαη γξήγνξα (30 

έσο 45 δεπηεξφιεπηα), επεηδή ν ρξφλνο εξγαζίαο είλαη ζχληνκνο. Δίλαη εχθνιν λα 

αλακεηρζνχλ. Οη απνηππψζεηο κπνξνχλ εχθνια λα επηθαιπθζνχλ κε αζήκη γηα λα παξάγνπλ 
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αθξηβείο κήηξεο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνθπιάμεηο γηα λα αλακεηρζεί θαιά ην πιηθφ θαη 

λα απνθεπρζεί ε επαθή ηνπ θαηαιχηε κε ην δέξκα ή ηνλ βιελλνγφλν επεηδή έρνπλ 

παξαηεξεζεί αληηδξάζεηο ηζηψλ (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

 

Δηθόλα 14.  Μνλνθαζηθό απνηππσηηθό πιηθό πνιπαηζέξα  

Πιενλεθηήκαηα 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ πνιπαηζέξσλ πεξηιακβάλνπλ επράξηζην ρεηξηζκφ θαη επθνιία 

αλάκεημεο. Απηά ηα πιηθά είλαη πην αθξηβή απφ ηα πιηθά πνιπζνπιθηδίνπ ή ζπκππθλσκάησλ 

ζηιηθφλεο. Έρνπλ θαιή αλαπαξαγσγή ιεπηνκέξεηαο επηθάλεηαο θαη εχθνια ρχλνληαη ζε 

πέηξα. Αλ παξακείλνπλ ζηεγλά, ζα είλαη δηαζηαζηαθά ζηαζεξά γηα κηα εβδνκάδα. 

Μεηνλεθηήκαηα 

Σα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ πςειφ θφζηνο, ζχληνκν ρξφλν εξγαζίαο θαη 

ηνπνζέηεζεο θαη πςειή αθακςία κεηά ηε ζηεξενπνίεζε, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε 

ηνπο. Ζ πηθξή γεχζε ηνπο είλαη δπζάξεζηε ζε νξηζκέλνπο αζζελείο. 

Ζ απνζήθεπζε ησλ απνηππσκάησλ πνιπαηζέξα είλαη θξίζηκε, θαζψο ζα δηαζηξεβισζνχλ 

εάλ απνζεθεχνληαη ζε λεξφ ή πςειή πγξαζία. Γελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε 

απνιπκαληηθά δηαιχκαηα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 
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3.2.3 Μη ελαςτικϊ αποτυπωτικϊ υλικϊ 

3.2.3.1 Αποτυπωτικό Τλικό  

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη νδνληηθψλ ελψζεσλ απνηππσηηθψλ πιηθψλ φπσο νξίδνληαη απφ ηελ 

ADA. Ο ηχπνο Η ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε εληππψζεσλ θαη ν ηχπνο II ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηζθαξίσλ. Παξφιν πνπ ην ελ ιφγσ πιηθφ έρεη πέζεη ζε αρξεζηία, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνηππψζεηο πιήξνπο ζηεθάλεο (Σχπνπ Η), εληππψζεηο απφ 

κεξηθψο ή εληειψο λσδέο ζηαγφλεο (Σχπνο Η) θαη δηζθάξηα απνηππψζεσο, ζηα νπνία 

ιακβάλεηαη ηειηθή απνηχπσζε κε άιιν πιηθφ (ηχπνο II). Σν απνηππσηηθφ πιηθφ είλαη 

δηαζέζηκν είηε ζε θέηθ, είηε ζε ξάβδνπο ζε δηάθνξα ρξψκαηα, απφ δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο 

(Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

ύλζεζε 

Σν απνηππσηηθφ πιηθφ πεξηέρεη πνιιά ζπζηαηηθά. Οη θπζηθέο ξεηίλεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 40% ηεο ζχλζεζεο, θαζηζηνχλ ηελ έλσζε ζεξκνπιαζηηθή. Σν 

Shellac ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. Οη θεξνί (πεξίπνπ 7%) εμαζθαιίδνπλ επίζεο 

ζεξκνπιαζηηθέο ηδηφηεηεο. Σν ζηεαηηθφ νμχ (πεξίπνπ 3%) δξα σο ιηπαληηθφ θαη 

πιαζηηθνπνηεηήο. Σα πιεξσηηθά θαη νη αλφξγαλεο ρξσζηηθέο αληηπξνζσπεχνπλ ην ππφινηπν 

50% ηνπ ζθεπάζκαηνο. Ζ γε δηαηνκψλ, ν ζηεαηίηεο θαη ε θνηλή πνχδξα (talc) είλαη 

παξαδείγκαηα θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληζρπηηθψλ πιηθψλ (Anusavice, 1996; O’Brien, 

2002). 

Θεξκηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ. Υξεζηκνπνηείηαη ζεξκφ (45
ν
C) θαη ζηε ζπλέρεηα 

ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηφκαηνο (37
ν
C), ζηελ νπνία είλαη αξθεηά άθακπην. Ο 

κεραληζκφο ζηεξενπνίεζεο είλαη ζπλεπψο κηα αλαζηξέςηκε θπζηθή δηαδηθαζία θαη φρη κηα 

ρεκηθή αληίδξαζε. Ζ νδνληηαηξηθή έλσζε πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ζεξκηθέο ηεο ηδηφηεηεο. Σα 

πιηθά ηχπνπ Η έρνπλ ξνή ηνπιάρηζηνλ 85% ζηνπο 45°C θαη ιηγφηεξν απφ 6% ζηνπο 37°C. Σα 

πιηθά ηχπνπ II ξένπλ πεξίπνπ 70% ζηνπο 45°C αιιά ιηγφηεξν απφ 2% ζηνπο 37°C. Καη νη 

δχν ηχπνη γίλνληαη αξθεηά πιαζηηθνί κε κφλν 8°C αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απηά ηα πιηθά 

δελ είλαη πνιχ θαινί αγσγνί ηεο ζεξκφηεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηνχλ ζεξκηθή δηαβξνρή 

γηα λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία ζε φιε ηε κάδα. Όηαλ ζεξκαίλνληαη ή ςχρνληαη, 
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καιαθψλνπλ ή ζθιεξχλνπλ γξήγνξα ζην εμσηεξηθφ, αιιά απαηηείηαη ρξφλνο γηα λα γίλεη ε 

ζεξκνθξαζία νκνηφκνξθε ζε νιφθιεξε ηε κάδα. Αλ ε απνηχπσζε απνκαθξχλεηαη απφ ην 

ζηφκα πξνηνχ θξπψζεη εληειψο, κπνξεί λα εκθαληζηεί ζνβαξή παξακφξθσζε. Γεδνκέλνπ 

φηη ηα πιηθά απηά πεξηέρνπλ ξεηίλεο θαη θήξνπο, έρνπλ πςεινχο ζπληειεζηέο ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο. Ζ ζπζηνιή απφ ηε ζεξκνθξαζία ζηφκαηνο ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ κπνξεί λα είλαη έσο θαη 0,3%. Δπνκέλσο, νη δηαζηάζεηο ηεο πξνθχπηνπζαο 

απνηχπσζεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εθείλεο ηνπ ζηφκαηνο. Δπεηδή ε 

έλσζε έρεη ηφζν πςειφ ημψδεο, είλαη δχζθνιν λα θαηαγξαθνχλ ιεπηνκέξεηεο (Anusavice, 

1996; O’Brien, 2002). 

Υεηξηζκόο 

Ζ ζσζηή ρξήζε ηεο έλσζεο σο πιηθνχ απνηχπσζεο απαηηεί ζεκαληηθή πξνζνρή ζηνλ 

ρεηξηζκφ. Ζ έλσζε καιαθψλεηαη κε ζέξκαλζε ζε θιφγα ή ζε πδαηφινπηξν. Πξέπεη λα ιεθζεί 

κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή ηεο πηεηηθφηεηαο ζπζηαηηθψλ ζε κηα άκεζε θιφγα. Σν δχκσκα ζην 

λεξφ κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ξνήο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν ζηφρνο είλαη ε πιήξεο ζέξκαλζε ρσξίο ππεξβνιηθέο ζεξκνθξαζίεο ή κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο απνζήθεπζεο ζην λεξφ. Υξεζηκνπνηείηαη ςεθαζκφο λεξνχ ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα ηελ ςχμε ηεο εληχπσζεο ζην ζηφκα. Ζ ςχμε πξέπεη λα 

ζπλερίδεηαη, κέρξηο φηνπ ε κάδα λα είλαη άθακπηε γηα λα κεηψζεη ηε ξνή ηνπ πιαζηηθνχ. 

Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππεξζέξκαλζεο θαη ηεο θαχζεο 

ησλ ηζηψλ. Δπίζεο, ην λεξφ ςχμεο δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ θξχν, γηα λα απνθεπρζεί ην 

ζεξκηθφ ζνθ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν δηαρσξηζκφο ηεο πέηξαο, ε απνηχπσζε πξέπεη πξψηα λα 

καιαθψζεη κε εκβάπηηζε ζε δεζηφ λεξφ (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 
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Δηθόλα 15. Απνηππσηηθό πιηθό ζε κνξθή θέηθ ή ξάβδσλ  

Πιενλεθηήκαηα 

Ζ νδνληηαηξηθή απνηχπσζε είλαη ζπκβαηή κε ηα πιηθά κήηξαο θαη κνληέινπ θαη 

επηκεηαιιψλεηαη έπθνια, γηα λα ζρεκαηίζεη κήηξεο αλζεθηηθέο ζηελ ηξηβή. 

Μεηνλεθηήκαηα 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ νδνληηθνχ εκθπηεχκαηνο είλαη πνιχ επαίζζεηνο ζηελ ηερληθή απηή. Αλ 

δελ έρεη πξνεηνηκαζηεί ζσζηά, ηα πηεηηθά κπνξνχλ λα ραζνχλ κε ηε ζέξκαλζε ή ζπζηαηηθά 

ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο κπνξεί λα ραζνχλ θαηά ηελ εκβάπηηζε ζε πδαηφινπηξν. Δπίζεο, 

ην ππεξβνιηθφ πγξφ δχκσκα κπνξεί λα ελζσκαηψλεη λεξφ ζην κείγκα θαη λα αιιάδεη ηηο 

ηδηφηεηεο ξεπζηφηεηαο ηεο έλσζεο. Λφγσ ηνπ πςεινχ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο, νη 

δηαζηάζεηο ηεο εληχπσζεο δελ είλαη πηζαλφλ λα είλαη ίδηεο κε ηηο δηαζηάζεηο ζην ζηφκα. Απηά 

ηα πιηθά είλαη κε ειαζηηθά θαη κπνξεί λα παξακνξθσζνχλ θαηά ηελ αθαίξεζε απφ ην ζηφκα. 

Σα εθκαγεία πξέπεη λα ρπζνχλ εληφο 1 ψξαο (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

3.2.3.2. Υύραμα οξειδύου ψευδαργύρου και ευγενόλησ 

Απηφ ην πιηθφ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην ζε ζθφλε θαη πγξή κνξθή θαη σο δχν πάζηεο. Μηα 

πάζηα, πνπ νλνκάδεηαη πάζηα βάζεο ή θαηαιχηε, πεξηέρεη νμείδην ςεπδαξγχξνπ (ZnO), 

έιαην θαη πδξνγνλσκέλν θνινθψλην. Ζ δεχηεξε πάζηα, ν επηηαρπληήο, πεξηέρεη πεξίπνπ 12% 
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έσο 15% επγελφιε, έιαηα, θνινθψλην θαη έλα πιεξσηηθφ φπσο θνηλφ ηάιθ ή θανιίλε. Απηέο 

νη δχν πάζηεο έρνπλ αληίζεηα ρξψκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πφηε νη πάζηεο 

αλακεηγλχνληαη θαιά (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

Σα πιηθά απηά παξέρνληαη σο καιαθφ ή ζθιεξφ ζεη. Σα ίζα κήθε ησλ δχν παζηψλ ή νη 

θαηάιιειεο πνζφηεηεο ζθφλεο θαη πγξνχ αλακεηγλχνληαη κε κηα ζθιεξή ζπάηνπια ζε έλα 

εηδηθφ ραξηφλη ή έλα γπάιηλν πιαθίδην. Σν κεηθηφ πιηθφ ηνπνζεηείηαη ζε κηα πξνθαηαξθηηθή 

απνηχπσζε. Ο ρξφλνο ζηεξενπνίεζεο κεηψλεηαη ιφγσ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη/ ή ηεο 

πγξαζίαο. Δίλαη δηαζέζηκεο πάζηεο νπδεληελελφιεο πνπ πεξηέρνπλ θαξβνμπιηθά νμέα (π.ρ. 

ιαπξηθφ ή νξζν-αηζνμπβελδντθφ νμχ) ζηε ζέζε ηεο επγελφιεο γηα λα απνθεπρζεί ε αίζζεζε 

ηζηκπήκαηνο θαη θαςίκαηνο πνπ βηψλνπλ νξηζκέλνη αζζελείο (Anusavice, 1996; O’Brien, 

2002). 

Υεηξηζκόο 

Απηά ηα πιηθά ζπλήζσο αλακηγλχνληαη ζε έλα ζηξψκα αλάκημεο κε κηα ζπάηνπια. Σα ίζα 

κήθε βάζεο θαη θαηαιχηε απιψλνληαη ζην ζηξψκα αλάκημεο. Σα ζπζηαηηθά αλακηγλχνληαη 

επηκειψο κε κία ζθιεξή ζπάηνπια απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ο επαξθήο ρξφλνο αλάκημεο 

είλαη 45 έσο 60 δεπηεξφιεπηα, κεηά απφ ηνλ νπνίν ην κείγκα πξέπεη λα εκθαληζηεί ρσξίο 

ξαβδψζεηο. Οη πάζηεο έρνπλ αξρηθφ ρξφλν ζηεξενπνίεζεο απφ 3 έσο 5 ιεπηά, ελψ ν ρξφλνο 

πήμεο κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ή/θαη ε πγξαζία. Σν κνληέιν ή ην εθκαγείν 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ γπςνζαλίδα ή πέηξα. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

πέηξαο, ε απνηχπσζε βπζίδεηαη ζε δεζηφ λεξφ (60°C) γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ απνκάθξπλζή 

ηεο απφ ην εθκαγείν (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

Ζ ζπάηνπια κπνξεί λα θαζαξηζηεί κε ζέξκαλζε ή κε ζθνχπηζκα κε δηαζέζηκνπο δηαιχηεο. 

Πιενλεθηήκαηα 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ςεπδαξγχξνπ-επγελφιεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πςειή 

αθξίβεηα ησλ απνηππσκάησλ καιαθνχ ηζηνχ ιφγσ ηνπ ρακεινχ ημψδνπο ηνπ. Δπηπιένλ, ην 

πιηθφ είλαη ζηαζεξφ, έρεη θαιή αλαπαξαγσγή ιεπηνκεξεηψλ επηθάλεηαο θαη είλαη θζελφ.  

Μεηνλεθηήκαηα 

Σα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ πιηθνχ είλαη αθαζαξζίεο θαη ν κεηαβιεηφο ρξφλνο 

ζηεξενπνίεζεο ιφγσ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Ζ νπζία Eugenol εξεζίδεη ηνπο καιαθνχο 
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ηζηνχο. Απηφ ην πιηθφ είλαη κε ειαζηηθφ θαη κπνξεί λα ζπάζεη εάλ ππάξρνπλ ππνθιάζεηο 

(Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

3.2.3.3 Αποτυπωτικό γύψοσ(Paris plaster) 

Ζ απνηππσηηθή γχςνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα σο πιηθφ απνηχπσζεο ηψξα πνπ είλαη 

δηαζέζηκα ειαζηνκεξή πιηθά, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ πιχζεο (έλα ιεπηφ 

πιηθφ επέλδπζεο ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε έλα ζθιεξφηεξν πιηθφ βάζεο ή δίζθν) γηα 

επηθαλεηαθέο εληππψζεηο. Σν θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ γχςνπ είλαη ην εκηέλπδξν ζεηηθφ 

αζβέζηην, ην νπνίν αληηδξά κε λεξφ γηα λα ζρεκαηίζεη δηέλπδξν ζεηηθφ αζβέζηην. Οη 

θαηαζθεπαζηέο ελζσκαηψλνπλ πξφζζεηα γηα λα ξπζκίζνπλ ην ρξφλν ξχζκηζεο θαη ηε 

δηεχξπλζε ηεο ξχζκηζεο. Ο ιφγνο λεξνχ/ζθφλεο (N/), πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ζα 

πξέπεη λα κεηξάηαη πξνζεθηηθά. Ζ ζθφλε ζα πξέπεη λα ςεθάδεηαη κέζα ζην λεξφ, λα 

αθήλεηαη λα θαζίζεη γηα 30 δεπηεξφιεπηα γηα λα βξέμεη ηε ζθφλε θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλακηρζεί γηα ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε νκνηνγελνχο κίγκαηνο. Ζ 

γχςνο απνηχπσζεο είλαη άθακπηε θαη ζα ζπάζεη παξά ζα ιπγίζεη, ελψ πξέπεη λα θπιάζζεηαη 

ζε αεξνζηεγέο δνρείν επεηδή απνξξνθά λεξφ απφ ηνλ αέξα θαη ν ρξφλνο πήμεο ηνπ ζα 

επεξεαζηεί αξλεηηθά (Anusavice, 1996; O’Brien, 2002). 

3.3 Κεριϊ  

3.3.1 ύςταςη 

Οη νδνληηθνί θήξνη απνηεινχληαη απφ έλα κίγκα ζπζηαηηθψλ απφ θπζηθέο θαη ζπλζεηηθέο 

πεγέο. Σα θπζηθά θεξηά παξάγνληαη απφ θπηά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θεξί θαξλανχκπα, 

έληνκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θεξί κέιηζζαο θαη αλφξγαλα άιαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε θεξί παξαθίλεο. Απηνί νη θπζηθνί θήξνη απνδίδνπλ ηδηφηεηεο ζην θεξί, αιιά ζπάληα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζαξή κνξθή ηνπο. πλελψλνληαη ή αλακηγλχνληαη κε ζπλζεηηθά 

θεξηά, θφκκεα, ιίπε, έιαηα, ξεηίλεο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο. Κάζε ζπζηαηηθφ πξνζηίζεηαη γηα 

λα επηηεπρζνχλ νη θπζηθέο ηδηφηεηεο πνπ είλαη επηζπκεηέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θεξηνχ. Ζ 

ρξήζε ηνπ θεξηνχ ζα θαζνξίζεη ηδηφηεηεο πνπ είλαη επηζπκεηέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ (Craig 

et al., 1965; Cicciu et al., 1984). 
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Σα ζπζηαηηθά θεξηά ζε νδνληηθά θεξηά είλαη ζπλήζσο νξγαληθά κφξηα κε πςειά κνξηαθά 

βάξε φπσο θαίλεηαη ζηηο αθφινπζεο δνκέο: 

 

Σα νξγαληθά κφξηα ζηα θεξηά απνηεινχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ κεγάιεο αιπζίδεο πνπ 

πεξηέρνπλ άλζξαθα, πδξνγφλν θαη νμπγφλν. Ζ θνξπθαία δνκή είλαη έλαο πδξνγνλάλζξαθαο 

(απφ παξαθίλε), θαη ε δνκή ππζκέλα είλαη έλαο εζηέξαο πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο. Οη 

παξελζέζεηο ζηηο δνκέο δείρλνπλ επαλαιακβαλφκελεο κνλάδεο άλζξαθα θαη πδξνγφλνπ. Οη 

καθξηέο αιπζίδεο επηηξέπνπλ ζηα θεξηά λα είλαη εχθακπηα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή 

θνιιψδε σο ζηεξεά ή σο πγξά. Ηδηφηεηεο φπσο ε ζθιεξφηεηα, ε πεξηνρή ηήμεο θαη ε 

ξεπζηφηεηα εμαξηψληαη απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θεξψλ θαη ηε κνξηαθή δνκή ησλ 

νξγαληθψλ κνξίσλ ζηα κείγκαηα (Craig et al., 1965; Cicciu et al., 1984). 

3.3.2 Ιδιότητεσ 

3.3.2.1 Εύροσ τόξησ 

Σα νδνληηθά θεξηά έρνπλ έλα εχξνο ζεξκνθξαζίαο ηήμεο, έλα εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ζην 

νπνίν θάζε ζπζηαηηθφ ηνπ θεξηνχ ζα αξρίζεη λα καιαθψλεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ξέεη. Σα 

εμαξηήκαηα κε ρακειφηεξα ζεκεία ηήμεο ζα καιαθψζνπλ πξψηα. Σφηε, θαζψο ε 

ζεξκνθξαζία απμάλεηαη, πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά ζα καιαθψζνπλ θαη ηειηθά ην θεξί ζα 

ξεχζεη. Δπεηδή ην θεξί είλαη αζηαζέο, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο γηα λα 

απνθεπρζεί ε παξακφξθσζε ηνπ. Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θεξηνχ επηηξέπεη ζηνλ 

ρεηξηζηή ηνλ έιεγρν ηνπ ημψδνπο ηνπ θεξηνχ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν ρεηξηζηήο δελ ζέιεη ην 

θεξί λα ξέεη, αιιά κφλν λα καιαθψλεη. Μηα πεγή θιφγαο είλαη απαξαίηεηε εάλ επηζπκείηαη 

κηα θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο (Craig et al., 1965; Cicciu et al., 1984). 

3.3.2.2 Ρευςτότητα 

Ρεπζηφηεηα είλαη ε θίλεζε ηνπ θεξηνχ θαζψο ηα κφξηα νιηζζαίλνπλ κεηαμχ ηνπο. Καζψο 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ, ην ημψδεο ηνπ κεηψλεηαη, κέρξηο φηνπ γίλεη πγξφ. Ο έιεγρνο 
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ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ηήμεο, πνπ παξάγνπλ έλα ξεπζηφ πιηθφ, είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ην ρεηξηζκφ ηνπ θεξηνχ. Δάλ έλα θεξί ήηαλ ηθαλφ λα ξέεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ζα ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν λα ειεγρζεί. Ωζηφζν, αθφκε θαη ζε ζεξκνθξαζία ζην ζηφκα, ππάξρεη έλα 

ζεκείν ζην νπνίν ε ξνή είλαη αλεπηζχκεηε. Αλ ρξεζηκνπνηνχζε θαλείο θεξί γηα απνηχπσζε 

κέζσ δαγθψκαηνο, δελ ζα ήζειε λα ξέεη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηφκαηνο, πξνθαιψληαο 

παξακφξθσζε ηνπ θεξηνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην θεξί λα κελ απαηηεί ζεξκνθξαζίεο πνιχ 

κεγαιχηεξεο απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηφκαηνο γηα λα καιαθψζεη, δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ 

δπζάξεζην φηαλ ηνπνζεηείηαη ζην ζηφκα ηνπ αζζελνχο. Έλα εχξνο ηήμεο πνπ είλαη κφλν 

ειαθξψο πςειφηεξν απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηφκαηνο είλαη επηζπκεηφ γηα απηή ηελ 

εθαξκνγή θεξηνχ. Γηα εξγαζηεξηαθνχο ζθνπνχο, νη θήξνη κπνξεί λα έρνπλ πνιχ πςειφηεξν 

εχξνο ηήμεο. Ωζηφζν, αθφκε θαη γηα εξγαζηεξηαθνχο ζθνπνχο, νη πεξηνρέο πςεινχ ζεκείνπ 

ηήμεο κπνξεί λα είλαη αλεπηζχκεηεο. Δπί παξαδείγκαηη γηα έλα θεξί εγθηβσηηζκνχ γηα 

απνηχπσζε, είλαη πνιχ πην επηζπκεηφ λα δηακνξθψλεηαη ην θεξί ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ζεξκφηεηα ησλ ρεξηψλ ή ηνπ δεζηνχ λεξνχ, παξά λα ρξεηάδεηαη ε ζέξκαλζε ζε κηα θιφγα 

(Craig et al., 1965; Cicciu et al., 1984). 

3.3.2.3 Τπερβϊλον υπόλειμμα  

Δίλαη ζεκαληηθφ ην ζχλνιν ηνπ θεξηνχ λα αθαηξεζεί απφ ην αληηθείκελν, επί ηνπ νπνίνπ 

έρεη ιηψζεη. Αλ παξακέλεη ππεξβάινλ ππφιεηκκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θεξηνχ, απηφ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε αλαθξίβεηεο ζην παξαγφκελν αληηθείκελν. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζηελ ηερληθή θαχζεο ηνπ θεξηνχ κε ππξάθησζε
13

, φηαλ ην ζηξψκα θεξηνχ ιεηάλεηαη έμσ απφ 

ην εθκαγείν επελδχζεσο. 

3.3.2.4 Αλλαγό διαςτϊςεων 

Σα θεξηά δηαζηέινληαη φηαλ ζεξκαίλνληαη θαη ζπζηέιινληαη φηαλ ςχρνληαη. Ζ ζεξκηθή 

δηαζηνιή θαη ε ζπζηνιή ηνπο είλαη κεγαιχηεξε, απφ εθείλε νπνηνπδήπνηε άιινπ νδνληηθνχ 

πιηθνχ. Απηή ε ηδηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα θεξψδε κνληέια. Δάλ έλα θεξί 

ζεξκαίλεηαη πνιχ πάλσ απφ ην εχξνο ηήμεο ή ζεξκαίλεηαη αλνκνηφκνξθα, ζα πξνθχςεη 

δηαζηνιή πάλσ απφ ηα απνδεθηά πξφηππα. Οη θαηαζθεπαζηέο παξέρνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε 

                                                 
13

 Lost wax pattern technic 
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ηε ζεξκνθξαζία θαη ην ρεηξηζκφ ησλ θεξψλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αλαθξηβεηψλ ζηελ ηειηθή 

ρχηεπζε (Craig et al., 1965; Cicciu et al., 1984). 

3.3.2.5 Θερμικό διαςτολό 

Όπσο αλαθέξζεθε, φηαλ ζεξκαίλνληαη ηα θεξηά, δηαζηέινληαη ζεκαληηθά. Απηή ε 

δηαζηνιή κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί σο πνζνζηφ ηεο αξρηθήο δηάζηαζεο ηνπ δείγκαηνο. 

πλήζσο αλαθέξεηαη σο κέξε αλά εθαηνκκχξην δηαζηνιήο αλά βαζκφ Κειζίνπ ηεο αχμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο. Ο αξηζκφο απηφο νλνκάδεηαη «ζπληειεζηήο ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο ηνπ θεξηνχ», θαη φζν πςειφηεξνο είλαη απηφο ν ζπληειεζηήο, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε δηαζηνιή θαζψο ζεξκαίλεηαη ην θεξί.. 

3.3.3 Σαξινόμηςη κεριών 

Σα θεξηά ηαμηλνκνχληαη ζε 3 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο: ζε θεξηά γηα πξφηππα 

θεξηά θαηεξγαζίαο θαη απνηππσηηθά θεξηά. Σα θεξηά γηα πξφηππα πεξηιακβάλνπλ ηα θεξηά 

ελζέησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελζέησλ, ζηεθαλψλ θαη γεθπξψλ κε ηε 

κέζνδν ηεο θαχζεο ηνπ θεξηνχ κε ππξάθησζε θαη ην θεξί ρπηψλ, ην νπνίν απνηειεί ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπ θέξηλνπ πξνπιάζκαηνο γηα ην κεηαιιηθφ ζθειεηφ κεξηθψλ νδνληνζηνηρηψλ. 

Σα θεξηά θαηεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηα θεξηά εγθηβσηηζκνχ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ απνηππσκάησλ, εθφζνλ δηεπθνιχλνπλ ηελ πιήξσζε κε ζθιεξή 

γχςν θαη ηα ζπγθνιιεηηθά θεξηά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζσξηλή ζπγθφιιεζε ζην 

εξγαζηήξην. Σέινο, ηα απνηππσηηθά θεξηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο κνξθήο ηνπ βιελλνγφλνπ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Ζ ζχζηαζε ηνπ 

απνηππσηηθνχ θεξηνχ πεξηιακβάλεη πδξνγνλαλζξαθηθά θαη θπηηθά θεξηά, θεξί κειηζζψλ θαη 

ξεηίλεο. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε ρξήζε ηνπ
14

. Αλ 

θαη απνηππψλεη εμαηξεηηθά ηε βιελνγφλλν ηνπ ζηφκαηνο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αθνξνχλ 

αθελφο ζηνλ απμεκέλν ρξφλν απνηχπσζεο θαη αθελφο ζην ελδερφκελν παξακφξθσζεο ηεο 

απνηχπσζε, φηαλ απηφ αθαηξείηαη (Μπζηεξίδνπ θαη Καξαβηψηε, 2009).  

                                                 
14

 ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηφκαηνο ε ξεπζηφηεηα πξέπεη λα είλαη 80-90%. 
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3.4 Λευκϊ φραγύςματα 

Σα ιεπθά ζθξαγίζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα κπξνζηηλά δφληηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηα πίζσ δφληηα. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη 

ιεπθψλ ζθξαγηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα απφ ηνπο νδνληηάηξνπο: ηα ζπλζεηηθά 

ζθξαγίζκαηα θαη παινηνλνκεξή ζθξαγίζκαηα.  

3.4.1 υνθετικϊ ςφραγύςματα  

Σα ζπλζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ζθξαγίζκαηα δνληηψλ είλαη γεληθά 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ππξίηην ή ζσκαηίδηα γπαιηνχ ζπλδεδεκέλα κε πνιπκεξή ξεηίλε. Σα 

πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ξεηίλε ζε ζχλζεηα πιηθά γηα ζθξαγίζκαηα, βαζίδνληαη 

ζην κνλνκεξέο κεζαθξπιηθφ νμχ. Ζ πνιπκεξήο ξεηίλε ζπλήζσο εληζρχεηαη κε παιψδεο 

εληζρπηηθφ κεηαμχ 35 θαη 85%. Ζ δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

ζπλζεηηθνχ ζθξαγίζκαηνο ζε έλα δφληη πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα. Πξψηνλ, πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηεί ην δφληη. Υαξάζζεηαη κε νμχ γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα ππνιείκκαηα θαη 

εθαξκφδεηαη έλα ζπγθνιιεηηθφ, σο θφιια. ηε ζπλέρεηα, ν δηαιχηεο ζην ζπγθνιιεηηθφ 

εμαηκίδεηαη θαη ε θνηιφηεηα γεκίδεηαη κε έλα ζηξψκα ζπλζεηηθνχ. Απηφ ην ζηξψκα 

ζθιεξχλεηαη κε ηελ εθαξκνγή θσηφο - κηα δηαδηθαζία, πνπ νλνκάδεηαη θσηνζεξαπεία. Σν 

θσο αλαγθάδεη ηα κνλνκεξή κφξηα λα αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο 

γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζηεξεή ξεηίλε (Chan et al., 2010; Zimmerly et al, 2010). 

Ζ ξεηίλε ζπξξηθλψλεηαη ιίγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιπκεξηζκνχ, έηζη ψζηε λα 

πξνζηεζνχλ αξθεηέο δηαδνρηθέο ζχλζεηεο ζηηβάδεο θαη λα θσηνπνιπκεξηζηνχλ. Ζ 

θσηνζεξαπεία είλαη ρξήζηκε, επεηδή επηηξέπεη ζηνλ νδνληίαηξν λα εξγάδεηαη κε ην πιηθφ, λα 

ην θαηαζθεπάδεη θαη λα ην δηακνξθψλεη ζσζηά, πξηλ εθηεζεί ζην θσο. Όηαλ ν νδνληίαηξνο 

είλαη έηνηκνο, ην ζθξάγηζκα κπνξεί λα ζθιεξπλζεί ακέζσο κε ην θσηνπνιπζκεξηζκφ. Σέινο, 

ην ζθξάγηζκα ζηηιβψλεηαη (Chan et al., 2010; Zimmerly et al, 2010). 

Πιενλεθηήκαηα 

Σν ρξψκα θαη ε πθή ησλ ζπλζεηηθψλ ζθξαγηζκάησλ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα 

δφληηα ηνπ αζζελνχο, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αιιάμνπλ  αθφκα θαη ην ζρήκα 

θαη ην κέγεζνο ηνπ δνληηνχ γηα λα βειηηψζνπλ ην ρακφγειν. Δπηπξφζζεηα, δελ πεξηέρνπλ 

πδξάξγπξν θαη είλαη θαηάιιεια γηα κπξνζηηλά δφληηα θαη κηθξέο νπέο ζηα πίζσ δφληηα, φπνπ 
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ην θνξηίν κάζεζεο δελ είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν θαη ε εκθάληζε είλαη θξίζηκε. Σέινο, 

ρξεηάδεηαη κηθξφηεξε αθαίξεζε δνληηνχ ζε ζρέζε κε ηα ακαιγακάηηλα ζθξαγίζκαηα (Chan 

et al., 2010; Zimmerly et al, 2010). 

 Μεηνλεθηήκαηα 

Δίλαη ιηγφηεξν αλζεθηηθά απφ ην ακάιγακα θαη φρη αξθεηά ηζρπξά γηα λα αληέρνπλ ηηο 

δπλάκεηο κάζεζεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζηφκαηνο. Τπφθεηληαη ζε ζπξξίθλσζε θαη ραιάξσζε 

φηαλ ην πιηθφ ηνπνζεηείηαη, πξάγκα πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ελφο κηθξνχ δηάθελνπ 

κεηαμχ ηνπ δνληηνχ θαη ηνπ ζθξαγίζκαηνο. Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κεγάια 

ζθξαγίζκαηα θαη θζείξνληαη ηαρχηεξα απφ ην ακάιγακα. Δάλ ε επίζηξσζε είλαη πάξα πνιχ 

κεγάινπ πάρνπο, ην πνιπκεξέο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δνληηνχ, 

πξάγκα πνπ απνδπλακψλεη ην δεζκφ κεηαμχ ηνπ ζθξαγίζκαηνο θαη ηνπ δνληηνχ. Ζ ηερληθή 

ράξαμεο κε νμχ απνκαθξχλεη ηα νξπθηά απφ ηελ νδνληίλε ζην δφληη θαη κπνξεί λα ηελ 

εμαζζελήζεη. Ζ ηεξεδφλα θαη ηα ζχλζεηα ζθξαγίζκαηα έρνπλ θαθή αληίζεζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ζηηο αθηίλεο Υ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ νδνληίαηξν ζην λα εληνπίζεη 

λέεο πεξηνρέο απνζχλζεζεο. Σν ζθξάγηζκα ελφο δνληηνχ κε ζχλζεηα πιηθά, είλαη κηα 

αθξηβέζηεξε δηαδηθαζία θαη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα εθηειεζηεί απφ έλα 

ζθξάγηζκα ακαιγάκαηνο, ελψ ηα ζπλζεηηθά ζθξαγίζκαηα κπνξεί λα θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν 

(Chan et al., 2010; Zimmerly et al, 2010). 

3.4.2 Ταλοιονομερό ςφραγύςματα 

Σα παινηνλνκεξή ζθξαγίζκαηα είλαη παξφκνηα κε ηα ζπλζεηηθά ζθξαγίζκαηα, επεηδή 

ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο πνιπκεξή ξεηίλε. Ωζηφζν, ην πιηθφ ζθξαγίζκαηνο πεξηέρεη ηφληα 

ζηξνληίνπ, θσζθνξηθά θαη θζνξηνχρα ηφληα (Chan et al., 2010; Zimmerly et al, 2010). 

Πιενλεθηήκαηα  

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ πιηθνχ είλαη φηη αιιειεπηδξά κε ην ζκάιην θαη ηελ 

νδνληίλε ζην δφληη θαη ζρεκαηίδεη κηα εμαηξεηηθή ζθξάγηζε κεηαμχ ηνπ ζθξαγίζκαηνο θαη 

ηνπ δνληηνχ. Μηα πξαγκαηηθή βηνινγηθή θαη ρεκηθή ζχλδεζε ζρεκαηίδεηαη κε ην δφληη θαη 

απηφ κεηψλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ ζθξαγηζκέλνπ δνληηνχ. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ 

παινηνλνκεξψλ ζθξαγηζκάησλ είλαη φηη ηα ηφληα θζνξίνπ απφ ην πιηθφ ηνπ ζθξαγίζκαηνο 

απειεπζεξψλνληαη ζπλερψο, κέζσ ηεο αληίδξαζε ηνπο κε ην ζάιην. Απηά ηα ηφληα θζνξίνπ 



 

 

 

Κεθάιαην 3.                                                                                                 Πνιπκεξή Τιηθά  

 

95 

 

είλαη δίπια ζηα δφληηα θαη κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ κε ην ζκάιην, πξάγκα πνπ βνεζά ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δνληηψλ θαη απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ απνζχλζεζε (Chan et al., 2010; 

Zimmerly et al, 2010). 

Μεηνλεθηήκαηα 

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ παιντνλνκεξψλ πιηθψλ είλαη φηη δελ είλαη ηφζν θαιαίζζεηα, φζν 

ηα ζπλζεηηθά πιηθά θαη είλαη αδχλακα ππφ θαλνληθέο δπλάκεηο κάζεζεο (Chan et al., 2010; 

Zimmerly et al, 2010). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. 

 Κεραμικϊ Τλικϊ  

4.1 Ιςτορικό Αναδρομό 

Ζ ιέμε θεξακηθφ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ φξν θέξακνο, πνπ ζεκαίλεη "αγγείν ή 

αγγεηνπιαζηηθή". Ζ απνθαηαζηαηηθή νδνληηαηξηθή κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηηο απαξρέο ηεο 

αηγππηηαθήο επνρήο. Ζ νδνληηαηξηθή ππήξρε ζηελ Δηξνπξία, αιιά παξέκεηλε ζρεηηθά 

ππαλάπηπθηε κέρξη ηνλ 18
ν
 αηψλα. Δθείλε ηελ επνρή νη νδνληηθέο πξνζέζεηο 

θαηαζθεπάδνληαλ απφ αλζξψπηλα δφληηα, δφληηα δψσλ ζθαιηζκέλα ζην κέγεζνο θαη ην 

ζρήκα ηνπ αλζξψπηλνπ δνληηνχ θαη πνξζειάλε. Σα αλζξψπηλα δφληηα ήηαλ δχζθνιν λα 

πξνκεζεπηνχλ θαη ήηαλ ηδηαίηεξα αθξηβά. Σα δφληηα ησλ δψσλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

δηαβξψλνληαλ εχθνια ιφγσ ησλ θπζηθψλ ζηεινγφλσλ παξαγφλησλ. Ο John Greenwood 

ρξεζηκνπνίεζε δφληηα ηππνπφηακνπ γηα ηελ νδνληνζηνηρία ηνπ George Washington. Ζ 

επηζπκία γηα έλα αηζζεηηθφ θαη αλζεθηηθφ πιηθφ νδήγεζε ζηε ρξήζε πνξζειάλεο
15

 ζηελ 

νδνληηαηξηθή (Shah and Bal, 2016). Ζ πνξζειάλε είρε κηα κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγψλ κέζα 

ζηνπο αηψλεο: ε θηλεδηθή πνξζειάλε θαηαζθεπάζηεθε ήδε απφ ηνλ 9
ν
 αηψλα, ελψ ε γαιιηθή 

θαη ε αγγιηθή αξηζηνθξαηία ζηνλ 18
ν 

αηψλα ρξεζηκνπνηνχζαλ πνξζειάλε σο ζθεχε ζην 

θαζεκεξηλφ ηξαπέδη (Anusavice, 1996; Shah and Bal, 2016). Ζ εηζαγσγή ηεο πνξζειάλεο 

ζηελ νδνληηαηξηθή απφ ηνλ Alexis Duchateau ην 1774, είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ηζηνξηθέο εμειίμεηο ζηελ νδνληηαηξηθή. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη ην 1728 ν Γάιινο 

νδνληίαηξνο Fuchard ρξεζηκνπνίεζε ςεκέλν ζκάιην (Anusavice 1996; Volpato et al., 2010; 

Shah and Bal, 2016).   

Ο Duchateau, έλαο γαιιηθφο θαξκαθνπνηφο, ήηαλ δπζαξεζηεκέλνο κε ηηο νδνληνζηνηρίεο 

ηνπ θαζψο ιεθηάδνληαλ. Παξαηήξεζε φηη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα γπάιηλα θεξακηθά ζθεχε 

ηνπ θαίλνληαλ αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη ζηελ άιεζε. Απηή ήηαλ ίζσο ε πεγή ηεο 

ξεμηθέιεπζεο ηδέαο ηνπ, λα θηηάμεη γηα ηνλ ίδην έλα ζχλνιν κεηαιιηθψλ νδνληνζηνηρηψλ. Σν 

θχξην πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα μεπεξάζεη ν Duchateau ήηαλ ε κεγάιε ζπζηνιή ζέξκαλζεο 

ηεο πνξζειάλεο. Πξνζπάζεζε λα ην επηιχζεη κε ηε ρξήζε ππεξκεγέζσλ κνληέισλ, σζηφζν ε 

                                                 
15

 Γηα κηα εηδηθή θαηεγνξία θεξακηθψλ πιηθψλ έρεη θαζηεξσζεί ην φλνκα πνξζειάλε, επεηδή ην ηειηθφ 

πξντφλ ςεζίκαηνο ηεο θεξακηθήο νπζίαο κνηάδεη κε ην γπαιηζκέλν φζηξαθν ησλ πνξζειαλίσλ, ηα νπνία είλαη 

κηθξά καιαθφζηξαθα ησλ ζεξκψλ ζαιαζζψλ. 
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πξνζπάζεηα ηνπ θαηέζηε ζε κεγάιν βαζκφ αλεπηηπρήο. Ήηαλ επηηπρήο κφλν κεηά ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε έλαλ νδνληίαηξν, πνπ νλνκάδεηαη Nicolas Dubois de Chemant, κεηά ηε 

ζπκβνιή, ηνπ νπνίνπ, ε κέζνδνο θαηαζθεπήο βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Ζ πξψηε θνξψλα απφ 

πνξζειάλε αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Land ην 1903 (Shah and Bal, 2016).   

Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα αηζζεηηθή νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε νινθεξακηθψλ 

απνθαηαζηάζεσλ. Ο McLean πξνζέζεζε νμείδην ηνπ αξγηιίνπ ζε αζηξηνχρα πνξζειάλε, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη έλα αλψηεξν νδνληηθφ πιηθφ. Ζ πξνζζήθε νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ 

βειηίσζε ηηο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο, σζηφζν ην πιηθφ θαίλεηαη φηη εμαθνινπζνχζε 

λα είλαη εμαηξεηηθά εχζξαπζην. Σν πιηθφ επίζεο δελ είρε αληνρή ζε εθειθπζκφ, αληνρή ζηε 

θζνξά, ρξεηαδφηαλ κηα πνξζειάλε επηθάιπςεο θαη είρε κηθξή πεξηζσξηαθή πξνζαξκνγή. 

Οδήγεζε φκσο, ζηελ αλάπηπμε κηαο θεξακηθήο απνθαηάζηαζεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη 

ηελ παξακφξθσζε ρσξίο λα δηαζπαζηεί (Anusavice 1996, Shah and Bal, 2016).  

Υξήζε ησλ θεξακηθώλ ζηελ νδνληηαηξηθή  

Πέξαλ ησλ κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ, ηα θεξακηθά είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ ην ζρήκα 

θαη ρξψκα, πνπ αξκφδεη ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ πνξζειάλε ζηελ νδνληηαηξηθή απαξηίδεηαη 

απφ κηα παιψδε ππξηηηθή κήηξα (άζηξηνη), εληφο ηεο νπνίαο έρνπλ δηαζθνξπηζηεί νξπθηά 

θξπζηαιιηθά νξπθηά άιαηα
16

. Δπηπξφζζεηα, εκπεξηέρνληαη θάπνηεο πνζφηεηεο κεηαιιηθψλ 

νμεηδίσλ, ηα νπνία παίδνπλ ξφιν είηε ρξσζηηθψλ, είηε αξηπκάησλ θξάζεο.  

Ζ νδνληηαηξηθή πνξζειάλε είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο νδνληηθψλ πιηθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ 

έρνπλ αλαπηπρζεί πνιινί ηχπνη θεξακηθψλ κε δηάθνξεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο. Απηά ηα 

πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλζεηα, επέλζεηα, θαη φςεηο, γηα λα επελδχζνπλ 

κεηαιιηθνχο ζθειεηνχο θαη αθίλεηεο πξνζζεηηθέο εξγαζίεο φπσο κεηαιινθεξακηθέο ζηεθάλεο 

θαη γέθπξεο, γηα ηελ θαηαζθεπή δνληηψλ ζε κεξηθέο ή θαη νιηθέο νδνληνζηνηρίεο θ.α. Ζ 

απμεκέλε δήηεζε γηα ηελ αλάπηπμε πιηθψλ, πνπ πξνζνκνηάδνπλ ην θπζηθφ ρξψκα ησλ 

δνληηψλ, νδήγεζε ζε απμεκέλε δήηεζε γηα θεξακηθέο θαη πνιπκεξείο απνθαηαζηάζεηο θαη 

κεησκέλε δήηεζε ακαιγάκαηνο θαη ρπηψλ κεηάιισλ (Anusavice 1996, Shah and Bal, 2016). 

4.2 Σαξινόμηςη 

Σα νδνληηαηξηθά θεξακηθά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε: 

                                                 
16

 Υαιαδίαο 
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1. Υξήζεηο ή ελδείμεηο (π.ρ. πξφζζηα, νπίζζηα θνξψλα, ζηαζεξή πξφζζεζε, θεξακηθή 

θειίδα, ζηίιβσκα) 

2. χλζεζε 

3. Κχξηα θάζε κήηξαο θξπζηάιινπ (γπαιί απφ ππξίηην, πνξζειάλε άζηξηνπ, πνπ 

βαζίδεηαη ζε ιεπθίηε, γπάιηλν θεξακηθφ κε βάζε ην ιεπθίηε, παινθεξακηθφ 

βαζηζκέλν ζε δηππξηηηθφ ιίζην, αινπκηληθή πνξζειάλε, αινπκίλα, αινπκίλα κε 

έγρπζε απφ γπαιί, αινπκίλα/ δηξθφληα κε έγρπζε απφ γπαιί) 

4. Μέζνδνο επεμεξγαζίαο (ρχηεπζε, ππξνζπζζσκάησζε, κεξηθή ππξνζπζζσκάησζε 

θαη δηείζδπζε γπαιηνχ, ρχηεπζε νιίζζεζεο θαη ππξνζπζζσκάησζε, ζεξκή 

ηζνζηαηηθή πίεζε, άιεζε CAD-CAM) 

5. Σερληθή ππξφιπζεο (ππεξθφξησζε, ρακειή ηήμε, κέηξηα ηήμε θαη πςειή ηήμε) 

6. Μηθξνδνκή (άκνξθν γπαιί, θξπζηαιιηθά, θπζηαιιηθά ζσκαηίδηα ζε κήηξα) 

7. Γηαθάλεηα (αδηαθαλέο, εκηδηαθαλέο, δηαθαλέο) 

8. Αληνρή ζηε ζξαχζε (ρακειή, κέηξηα, ζθιεξή) 

9. Οκαιφηεηα επηθάλεηαο (ζχγθξηζε ζε ζρέζε κε ην ζκάιην, έλαληη ηνπ ζκάιηνπ 

ησλ δνληηψλ) (Anusavice 1996, Shah and Bal, 2016). 

4.2.1 Μικροδομικό Σαξινόμηςη 

ην κηθξνδνκηθφ επίπεδν, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα θεξακηθά απφ ηε θχζε ηεο 

ζχζηαζεο ηνπο. Μπνξεί λα ππάξρεη άπεηξε κεηαβιεηφηεηα ησλ κηθξνδνκψλ ησλ πιηθψλ, 

αιιά κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζχζηαζεο, κε κεξηθέο 

ππννκάδεο: 

• Καηεγνξία ζύζηαζεο 1: πζηήκαηα κε βάζε ην γπαιί (θπξίσο ππξηηία), 

• Καηεγνξία ζύζηαζεο 2: πζηήκαηα κε βάζε ην γπαιί (θπξίσο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ) 

κε εληζρπηηθά (filler), ζπλήζσο θξπζηαιιηθά (ζπλήζσο ιεπθίηε ή, πην πξφζθαηα, δηππξηηηθφ 

λάηξην) 

• Καηεγνξία ζύζηαζεο 3: Κξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα κε εληζρπηηθά γπαιηνχ (θπξίσο 

αινπκίλα)  

• Καηεγνξία ζύζηαζεο 4: Πνιπθξπζηαιιηθά ζηεξεά (αινπκίλα θαη δηξθφληα) (Shenoy 

and Shenoy, 2010).   
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Δηθόλα 16. Ταξινόμηση κεπαμικών σςστημάτων ανάλογα με τη σύστασή τοςρ (Κοντονασάκη και σςν., 2013) 

4.2.1.1 υςτόματα με βϊςη το γυαλύ 

Σα ζπζηήκαηα κε βάζε ην γπαιί θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο 

δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (επίζεο γλσζηφ σο ππξηηία ή ραιαδία), ην νπνίν πεξηέρεη δηάθνξεο 

πνζφηεηεο αινπκίλαο. 

Σα αξγηινππξηηηθά πνπ βξίζθνληαη ζηε θχζε, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ δηάθνξεο πνζφηεηεο 

θαιίνπ θαη λαηξίνπ, είλαη γλσζηά σο άζηξηνη. Οη άζηξηνη ηξνπνπνηνχληαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνληηαηξηθή, ελψ 

θαηαζθεπάδνληαη επίζεο θαη ζπλζεηηθέο κνξθέο αινπκηληνππξηηηθψλ γπαιηψλ (Shenoy and 

Shenoy, 2010).   

4.2.1.2 υςτόματα με βϊςη το γυαλύ με ενιςχυτικϊ (fillers) 

Απηή ε θαηεγνξία πιηθψλ πεξηιακβάλεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο πάινπ θαη 

θξπζηάιινπ, θαζψο θαη ηχπνπο θξπζηάιισλ, ηφζν πνιχ, ψζηε λα κπνξεί λα ππνδηαηξείηαη ζε 

ηξεηο νκάδεο. Ζ ζχλζεζε ηνπ γπαιηνχ είλαη νπζηαζηηθά ε ίδηα κε ηελ θαηεγνξία θαζαξνχ 

γπαιηνχ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη  έρνπλ πξνζηεζεί, είηε έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ παιψδε 

κήηξα, πνηθίιεο πνζφηεηεο δηαθφξσλ ηχπσλ θξπζηάιισλ. Οη θχξηνη ηχπνη θξπζηάιισλ 

ζήκεξα είλαη ιεπθίηε, δηππξηηηθφ ιίζην ή θζνξναπαηίηεο (Shenoy and Shenoy, 2010).   

Τπνθαηεγνξία 1.   
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Πξφθεηηαη γηα γπαιί αζηξίνπ, κε ρακειή πξνο κέηξηα πεξηεθηηθφηεηα ζε ιεπθίηε. Απηά ηα 

πιηθά έρνπλ νλνκαζηεί «πνξζειάλεο άζηξηνπ» απφ πξνεπηινγή. Παξφιν πνπ άιιεο 

θαηεγνξίεο εκπεξηέρνπλ γπαιί άζηξηνπ, είλαη απηή ε θαηεγνξία, πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

ελλννχλ φηαλ ιέλε «πνξζειάλεο άζηξηνπ». 

Τπνθαηεγνξία 2.  

Γπαιί κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιεπθίηε (πεξίπνπ 50%). Καη πάιη, ε παιψδεο θάζε 

βαζίδεηαη ζε έλα αξγηινππξηηηθφ γπαιί. Απηά ηα πιηθά έρνπλ αλαπηπρζεί ηφζν ζε κνξθή 

ζθφλεο /πγξνχ, φζν θαη ζε κεραλνπνηεκέλεο θαη ζπκπηεδφκελεο κνξθέο (Shenoy and Shenoy, 

2010).   

Τπνθαηεγνξία 3.  

Ο παινθέξακνο δηπηηξηηηθνχ ιηζίνπ είλαη έλαο λένο ηχπνο θεξακηθνχ πάινπ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Ivoclar σο IPS Empress® II (νλνκαδφκελν ηψξα IPS e.max®), φπνπ 

ζην γπαιί αξγηινππξηηηθνχ έρεη πξνζηεζεί νμείδην ιηζίνπ (Shenoy and Shenoy, 2010).   

4.2.1.3 Κρυςταλλικϊ ςυςτόματα με ενιςχυτικϊ γυαλιού 

Ζ κεξηθψο ππξνζπζζσκαησκέλε αινπκίλα εηζήρζε ην 1988 θαη θπθινθνξεί ζην εκπφξην 

κε ηελ νλνκαζία In-Ceram. Σν ζχζηεκα αλαπηχρζεθε σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα ζπκβαηηθά 

κεηαιιηθά θεξακηθά θαη γλψξηζε κεγάιε θιηληθή επηηπρία (Shenoy and Shenoy, 2010; 

Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 2013).   

4.2.1.4  Πολυκρυςταλλικϊ ςτερεϊ 

Απηά ηα θεξακηθά κνλνθαζηθά, είλαη πιηθά ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ άκεζε 

ππξνζπζζσκάησζε ησλ θξπζηάιισλ καδί, ρσξίο νπνηαδήπνηε παξεκβαιιφκελε κήηξα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ κηα ππθλή, πνιπθξπζηαιιηθή δνκή ρσξίο αέξα θαη γπαιί. 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή 

πιαηζίσλ νμεηδίνπ αξγηιίνπ ή νμείδην δηξθνλίαο (Shenoy and Shenoy, 2010).   

4.2.2 Σαξινόμηςη με βϊςη την τεχνικό επεξεργαςύασ 

Έλαο πην θηιηθφο πξνο ην ρξήζηε θαη απιντθφο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ θεξακηθψλ. πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νδνληηαηξηθή είλαη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 
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ζεκεησζεί φηη φια ηα πιηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία κε πνηθίιεο ηερληθέο. 

Αιιά, γεληθά, γηα ηελ νδνληηαηξηθή, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο: 

1.  πζηήκαηα ζθφλεο/πγξνχ, βαζηκέλα ζην γπαιί 

2. Υπηεπφκελα ζεξκνζπκπηεδφκελα παινθεξακηθά (hot-pressed ή heat-pressed) κε ή 

ρσξίο θξπζηαιιηθά εληζρπηηθά 

3. Κεξακηθά κεραλνπνηεκέλεο ζρεδίαζεο θαη θνπήο CAD/CAM (Shenoy and Shenoy, 

2010; Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 2013).   

4.2.2.1 υςτόματα ςκόνησ/υγρού, βαςιμϋνα ςτο γυαλύ  

Απηέο είλαη νη πνξζειάλεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη σο αηζζεηηθφ πιηθφ επηθάιπςεο 

απνθαηαζηάζεσλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κέηαιιν, αινπκίλα ή δηξθνλία. 

4.2.2.2 Φυτευόμενα θερμοςυμπιεζόμενα υαλοκεραμικϊ (hot-pressed ό heat-

pressed) με ό χωρύσ κρυςταλλικϊ ενιςχυτικϊ  

Σν Vitabloc Mark II γηα ην CEREC θαη νη κεραλνπνηεκέλεο εθδφζεηο ηνπ IPS Empress 

είλαη ηα πξσηνγελή πιηθά πνπ δηαηίζεληαη ζε απηή ηελ ηαμηλφκεζε. Απηά ηα πιηθά είλαη 

θαηάιιεια γηα απνθαηαζηάζεηο έλζεζεο θαη επέλζεζεο, πξφζζηεο ζηεθάλεο θαη φςεηο, θαη 

πηζαλψο θηλνχκελεο θνξψλεο (Shenoy and Shenoy, 2010). 

4.2.2.3 Κεραμικϊ μηχανοποιημϋνησ ςχεδύαςησ και κοπόσ CAD/CAM 

Σα πιηθά αινπκίλαο απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη ε Procera, ε νπνία είλαη ζηεξεά 

ππξνζπζζσκαησκέλε αινπκίλα θαη ε In-Ceram, ε νπνία είλαη δηεζεκέλε απφ γπαιί. Απηά ηα 

πιηθά ιεηηνπξγνχλ θαιά σο ππξήλεο γηα κεκνλσκέλεο θνξψλεο πνπ είλαη επελδπκέλεο κε 

ζθφλε/πγξφ κε βάζε ην γπαιί (πνξζειάλε) (Shenoy and Shenoy, 2010). 

4.3 Ταλοκϋραμοι 

Οη παινθέξακνη αλαπηχρζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Corning Glass Works ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. χκθσλα κε ηνλ McLean, νη πξψηεο εξγαζίεο ζηνπο παινθέξακνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Mac Culloch, αιιά ην έξγν ηνπ δελ έιαβε κεγάιε πξνζνρή. Οη 

πεξαηηέξσ έξεπλεο απφ ηνπο Grossman θαη Adair θαηέιεμαλ ζηελ αλάπηπμε ελφο θεξακηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηέρεη ηεηξαππξηηηθφ θζφξην. 
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Καηαξρήλ, ζρεκαηίδεηαη κηα κάδα φζν ην πιηθφ είλαη πγξφ, ελψ θαηά ηελ ςχμε 

δεκηνπξγείηαη έλα κεηαζηαζέο γπαιί. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο επαθφινπζεο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ειεγρφκελε θξπζηαιινπνηεζε, κε ππξήλσζε θαη αλάπηπμε 

εζσηεξηθψλ θξπζηάιισλ. Απηή ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο απφ έλα γπαιί ζε έλα κεξηθψο 

θξπζηαιιηθφ γπαιί νλνκάδεηαη creaming. Έηζη, έλα παινθεξακηθφ είλαη έλα πνιπθαζηθφ 

ζηεξεφ, πνπ πεξηέρεη κία ππνιεηκκαηηθή παιψδε θάζε, κε κηα θξπζηαιιηθή θάζε 

δηαζθνξπηζκέλε ζε ιεπηά ζηξψκαηα. Ζ ειεγρφκελε θξπζηάιινπνίεζε ηνπ γπαιηνχ 

θαηαιήγεη ζην ζρεκαηηζκφ κηθξνζθνπηθψλ θξπζηάιισλ, πνπ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζε 

φιν ην γπαιί. Ο αξηζκφο ησλ θξπζηάιισλ, ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπο θαη ζπλεπψο ην κέγεζφο 

ηνπο ξπζκίδνληαη απφ ην ρξφλν θαη ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο  (Shenoy and 

Shenoy, 2010).   

Ζ ζχζηαζε ηνπ είλαη σο εμήο: 45-70% Si02, 8-20% MgO, 8-15% MgF2, 5-35% R2O + RO, 

φπνπ ην R2O έρεη έλα εχξνο κεηαμχ 5-25% θαη απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 

αθφινπζα νμείδηα: 0-20% Κ2Ο, 0-23% Rb2Ο θαη 0-25% Cs2Ο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη RO, ην νπνίν θπκαίλεηαη κεηαμχ 0-20% θαη απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα 

απφ ηα αθφινπζα νμείδηα: SrO, BaO θαη CdO. Πξφζζεηα ζπζηαηηθά κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ 

έσο θαη 10% Sb2O
5
 θαη / ή κέρξη 5% ησλ παξαδνζηαθψλ παισδψλ ρξσζηηθψλ (Shenoy and 

Shenoy, 2010).   

Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο πηπρέο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο θξπζηαιιηθήο θάζεο: ε 

ππξήλσζε θξπζηάιισλ θαη ε αλάπηπμε θξπζηάιισλ. Ζ ζεξκηθή θαηεξγαζία πνπ είλαη 

γλσζηή σο creaming απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα: ην γπαιί ζεξκαίλεηαη ζε κηα ζεξκνθξαζία, 

φπνπ ζρεκαηίδνληαη ππξήλεο (750°- 850°C) θαη ε ζεξκνθξαζία απηή δηαηεξείηαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 6 ψξεο, έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ θξπζηαιιηθνί 

ππξήλεο ζην γπαιί (δηαδηθαζία γλσζηή σο ππξήλσζε). ηε ζπλέρεηα, ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη ζην ζεκείν θξπζηαιινπνίεζεο (1000-1150°C) θαη ε ζεξκνθξαζία απηή 

δηαηεξείηαη γηα κηα πεξίνδν πνπ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 6 ψξεο κέρξηο φηνπ ιεθζεί ην 

επηζπκεηφ επίπεδν θξπζηάιισλ (δηαδηθαζία γλσζηή σο θξπζηάιινπνίεζε) (Shenoy and 

Shenoy, 2010).   
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4.4 Κεραμικϊ που χρηςιμοποιούνται ςτην οδοντιατρικό  

4.4.1 Πορςελϊνεσ Άςτριου  

Έρνπλ γξαθηεί αξθεηέο κειέηεο γηα ηε ζχλζεζε ηεο νδνληηθήο πνξζειάλεο, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ ηε ζχλζεζε πνξζειάλεο άζηξηνπ, σο πνξζειάλε επηθάιπςεο ζε θεξακηθέο θαη 

κεηαιινθεξακηθέο θνξψλεο. Πεξηγξάθνπλ πσο ηξνπνπνηήζεθε ην αξρηθφ κείγκα ραιαδία-

θανιηλίηε-άζηξηνπ κέζσ ηεο αθαίξεζεο ηνπ κνπιίηε θαη ηνπ ειεχζεξνπ ραιαδία, θαη ηεο 

πξάιιειεο αχμεζεο ησλ νμεηδίσλ ηνπ λαηξίνπ θαη ησλ νμεηδίσλ αιθαιηθψλ γαηψλ, σο 

δηαηνκηθψλ ηξνπνπνηεηψλ ηνπ γπαιηνχ, γηα ηε βειηίσζε ησλ εκηδηαθαλψλ ηδηνηήησλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο αληνρήο ηνπ. Έρνπλ επίζεο πξνζηεζεί παξάγνληεο ξνήο γηα λα κεηψζνπλ ηηο 

ζεξκνθξαζίεο ηήμεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ ζην νδνληηαηξηθφ 

εξγαζηήξην. Απηά ηα πιηθά είλαη ηψξα νπζηαζηηθά παιψδε. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε Κ2Ο επίζεο 

κεηαβιήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε ην ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο 

ησλ κεηαιιηθψλ θξακάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο νδνληηθέο κεηαιινθεξακηθέο 

ηερληθέο. Ζ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε K2O επέηξεςε κεγαιχηεξε αλαινγία 

θξπζηάιισλ ιεπθίηε (ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 27 x 10
-6

/°C), πνπ νδήγεζε ζην 

ζπλνιηθφ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο λα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 13,5-15,5 x 10
-6

/°C. 

 Οη πνξζειάλεο άζηξηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα θεξακηθά ζπζηήκαηα, έρνπλ 

ζπληειεζηέο ζεξκηθήο δηαζηνιήο, πνπ θπκαίλνληαη απφ 5,5-7,5 x 10
-6

/°C, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πιηθά ππξήλα απφ ρπηεπφκελνπο πάινπο ή πιηθά κε βάζε ηελ αινπκίλα 

θαη, έσο 16 x 10
-6

/°C φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε λεφηεξα ζπκπηεδφκελα ζπζηήκαηα ιεπθίηε 

(Spiller, 2012b). 

4.4.2 υςτόματα Λευκύτη 

Ο ιεπθίηεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο σο ζπζηαηηθφ ησλ θεξακηθψλ ηεο νδνληηαηξηθήο, 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν, 

φηαλ ην θεξακηθφ πιηθφ πξέπεη λα ζπληερζεί ή λα ςεζεί πάλσ ζε κέηαιιν. Ζ πξφζθαηε 

εηζαγσγή ηνπ εληζρπκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκπηεδφκελνπ ιεπθίηε IPS Empress, ζέηεη ην 

ιεπθίηε ζε δηαθνξεηηθφ ξφιν. Απηφ ην πιηθφ βαζίδεηαη ζε έλα απμεκέλν φγθν ιεπηψλ 

ζσκαηηδίσλ ιεπθίηε, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ αληνρή ζηελ θάκςε. ήκεξα είλαη 

δηαζέζηκεο γηα ηηο κεηαιινθεξακηθέο απνθαηαζηάζεηο, παξφκνηεο εθδνρέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαζθνξπηζκέλα ζσκαηίδηα ιεπθίηε γηα λα απμήζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ 
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αληνρή θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα πξφηππα θαη ηα πνζνζηά θζνξάο, ψζηε λα γίλνπλ παξφκνηα 

κε ηα πνζνζηά θζνξάο ηνπ ζκάιηνπ (Spiller, 2012b). 

4.4.3 Ανϊπτυξη μεταλλοκεραμικών & ολοκεραμικών καταςκευών 

4.4.3.1 Μεταλλοκεραμικϋσ καταςκευϋσ 

Αλ θαη παξείρε πςειή δηαθάλεηα, ε πνξζειάλε άζηξηνπ παξνπζίαζε κεγάιε κεραληθή 

επζξαπζηφηεηα, πνπ απνδίδεηαη ζηελ θξπζηαιιηθή ηεο δνκή, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

ζηνκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη εθηεηακέλεο απνθαηαζηάζεηο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαζαξή 

πνξζειάλε, θαηαζηξέθνληαλ εχθνια ιφγσ ηεο δηάδνζεο ησλ ξσγκψλ ή ειαηησκάησλ, πνπ 

πξνέθππηαλ θαηά ηελ εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία. Απηή ε θιηληθή παξαηήξεζε νδήγεζε 

ζηελ εηζαγσγή κεηαιιηθψλ ππνδνκψλ, πνπ ζπλδπάδνληαλ κε ηα θεξακηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκηζηεί ε ρακειή αληνρή ηεο πνξζειάλεο ζηε ζξαχζε. Ζ έλσζε απηή έγηλε γλσζηή 

σο κεηαιινθεξακηθή θαηαζθεπή θαη απνηειεί έλα νξφζεκν ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ησλ 

νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ (Volpato et al., 2010). 

 

Δηθόλα 17.  Αξηζηεξά κεηαιινθεξακηθή ζηεθάλε, δεμηά κεηαιινθεξακηθή γέθπξα  

Πιένλ ε πνξζειάλε κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθηεηακέλεο ζηαζεξέο 

απνθαηαζηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ έζεζε ζε θίλεζε κηα ζεηξά εμειίμεσλ: βειηησκέλεο 

ηερληθέο επεμεξγαζίαο θεξακηθψλ, ζρεκαηηζκνί πνξζειάλεο κεζαίαο θαη πςειήο ζχληεμεο 

θαη εηζαγσγή ειεθηξηθψλ θιηβάλσλ θελνχ. Ζ ρξήζε κεηαιινθεξακηθψλ πξνζέζεσλ ηα 

ηειεπηαία 50 ρξφληα έρεη ειαρηζηνπνηήζεη ην πξφβιεκα κε ηελ επζξαπζηφηεηα ηεο 

πνξζειάλεο. Ωζηφζν, ην αηζζεηηθφ ηνπο δπλακηθφ ήηαλ πεξηνξηζκέλν ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ηνπ κεηάιινπ, εθφζνλ ην κεηαιιηθφ πιαίζην ιεηηνπξγεί σο θξαγκφο ζηελ κεηάδνζε ηνπ 

θσηφο, δίλνληαο ζηελ πξνζζεηηθή νδνληηθή απνθαηάζηαζε κηα αθαιαίζζεηε αδηαθαλή φςε, 

κε ηελ παξνπζία ζθνπξφρξσζεο ζηελ ηξαρειηθή πεξηνρή ηεο απνθαηάζηαζεο (Volpato et al., 

2010). 
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4.4.3.2 Ολοκεραμικϋσ καταςκευϋσ  

χκθσλα κε ηνλ Hickel θαη ηνλ Manhart, γηα ηελ θαηαζθεπή απνθαηαζηάζεσλ ρσξίο 

κέηαιια ρξεζηκνπνηήζεθαλ θεξακηθά πιηθά φπσο ην ζπηλέιιην, ε αινπκίλα θαη ηα 

εληζρπκέλα κε δηππξηηηθφ ιίζην παινθεξακηθά. Ζ εηζαγσγή λέσλ κνληέισλ ζεξαπείαο, 

πιηθψλ θαη ηερληθψλ απνθαηάζηαζεο, βειηίσζε ηε καθξνδσία θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ 

ζηαζεξψλ νδνληηθψλ απνθαηαζηάζεσλ. Οη κεηαιινθεξακηθέο απνθαηαζηάζεηο ζε πνιιέο 

κειέηεο επέδεημαλ θαιή καθξνδσία, σζηφζν πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηήξημαλ φηη ππήξμε 

θάπνηα δπζθνιία ζηε κίκεζε ηεο θπζηθήο αηζζεηηθήο, εηδηθά ζε πεξηνρέο φπνπ ππήξρε 

πεξηνξηζκέλνο ρψξνο γηα επέλδπζε πιηθνχ (Shah and Bal, 2016). Άιινη εξεπλεηέο 

θαηέδεημαλ φηη νη θνξψλεο ρσξίο κέηαιιν, επέηξεςαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ρξψκαηνο ησλ 

καιαθψλ ηζηψλ, ψζηε λα είλαη παξφκνην κε ην ην θπζηθφ νχιν, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

πνξζειάλε πνπ ήηαλ ζπληεγκέλε κε κέηαιιν (Manicone et al., 2007).  

 

Δηθόλα 18. Ολοκεπαμική γέυςπα τπιών τεμασίων 

Σν πιενλέθηεκα ησλ νινθεξακηθψλ απνθαηαζηάζεσλ, είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πιηθνχ λα 

επηηχρεη ηε βέιηηζηε αηζζεηηθή, σζηφζν ε έιιεηςε κεραληθήο ζηαζεξφηεηαο ηζηνξηθά ηηο 

θαηέζηεζε θαηάιιειεο κφλν γηα κεκνλσκέλεο ζηεθάλεο. Οη  νινθεξακηθέο απνθαηαζηάζεηο , 

πνπ ζπλδχαδαλ αηζζεηηθφ πιηθφ επηθάιπςεο πνξζειάλεο θαη ηζρπξνχο θεξακηθνχο ππξήλεο, 

ήηαλ ζε ζέζε λα αληηζηαζνχλ ζην ζπάζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζηνλ 

βξπγκφ/βξνπμηζκφ, ηφζν ζηελ πξφζζηα φζν θαη ζηελ νπίζζηα πεξηνρή. 

Σα αηζζεηηθά πιηθά επηθάιπςεο πνξζειάλεο απνηεινχληαη ηππηθά απφ γπαιί ή 

θξπζηαιιηθή θάζε νμεηδίνπ ηνπ αινπκηλίνπ, θζνξναπαηίηε ή ιεπθίηε θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππξήλεο απνηεινχληαη απφ δηππξηηηθφ ιίζην, νμείδην αξγηιίνπ ή νμείδην 

δηξθνλίνπ. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ πιηθψλ πξνζαξκφδεη ηελ απνθαηάζηαζε απφ άπνςε κνξθήο 

θαη αηζζεηηθήο. Σν νμείδην δηξθνλίνπ (δηξθφλην) είλαη έλα απφ ηα πην ζηαζεξά θεξακηθά θαη 

έρεη αληνρή ζε θάκςε θαη ηηκέο αληνρήο ζε ζξαχζε πεξίπνπ 900 MPa θαη 9 MPa m
1/2 

, ηηκέο 

ζρεδφλ δχν θνξέο πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παινθεξακηθά θαη ε 
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αινπκίλα (InCeram Alumina). Παξάιιεια, νη νινθεξακηθέο απνθαηαζηάζεηο είραλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν πνζνζηφ επηβίσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηαιινθεξακηθέο. Σα 

πνζνζηά απνηπρίαο αλέξρνληαλ ζε 11,4% ζε 5 ρξφληα γηα ηηο νινθεξακηθέο ζηεθάλεο θαη ζε 

5,6% γηα ηηο κεηαιινθεξακηθέο. Ο ζπλεζέζηεξνο ιφγνο γηα ηελ αζηνρία ήηαλ ην ζπάζηκν 

κεηαμχ ηνπ ζθειεηνχ θαη ηνπ θεξακηθνχ πιηθνχ επίζηξσζεο, σζηφζν, νη αζηνρίεο ησλ 

νμεηδίσλ ηνπ δηξθνλίνπ νθείινληαλ θπξίσο ζε βηνινγηθνχο θαη ηερληθνχο παξάγνληεο, θαη φρη 

ζε θάηαγκα ηνπ πιαηζίνπ. Ζ ζπλεζέζηεξε βηνινγηθή επηπινθή, πνπ αλαθέξεηαη είλαη ε 

απψιεηα ηεο δσηηθφηεηαο ησλ δνληηψλ ζε κηα πεξίνδν 5 εηψλ (Shah and Bal, 2016). 

4.4.4 Φυτευόμενα υαλοκεραμικϊ 

Ζ αλάπηπμε ησλ παινθεξακηθψλ απφ ηελ Corning Glass Works ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '50, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο νδνληηαηξηθνχ θεξακηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ γπαιηνχ κε δηάθνξεο κνξθέο καξκαξπγίαο (mica) (Spiller, 2012b). Σα 

ρπηεπφκελα παινθεξακηθά, φπσο νλνκάζηεθαλ, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηε δεθαεηία 

ηνπ '80, γηα ηελ θαηαζθεπή νινθεξακηθψλ απνθαηαζηάζεσλ, φςεσλ, ελζέησλ θαη επελζέησλ. 

Ζ παξαγσγή ηνπο ζπλίζηαηαη αθελφο ζε ρχηεπζε θέξηλσλ πξνπιαζκάησλ θαη αθεηέξνπ ζηελ 

ειεγρφκελε θξπζηαιινπνίεζε θαηά ηελ φπηεζε (ceraming: 6 ψξεο, 1070 °C), ελψ πξφθεηηαη 

γηα πιηθά πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία είηε θάζε πάισζεο, είηε αηζζεηηθφ πιηθφ επηθάιπςεο 

(veneer). Σν πην δηαδεδνκέλν, θπθινθφξεζε ππφ ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Dicor θαη 

εκπεξηείρε πνζνζηφ θξπζηάιισλ καξκαξπγίαο K(MgFe)3(OH)2AlSi3O10 50%. Ζ ξχζκηζε 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ θξπζηάιισλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζεξκηθήο 

θαηεξγαζίαο, ελψ ε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία ηνπο ζπλεπάγνληαλ δηαθνξεηηθέο κεραληθέο 

ηδηφηεηεο. Παξά ην πνιχ θαιφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ παξήγαγαλ, παξάγνληεο φπσο ε 

κηθξή αληνρή ηνπ πιηθνχ ζηελ θάκςε θαη ηα κεησκέλα πνζνζηά επηηπρίαο ζε κεκνλσκέλεο 

ζηεθάλεο, νδήγεζαλ ζηε γξήγνξε απφζπξζε ηνπ απφ ηελ θιηληθή πξάμε. ρεδφλ εθείλν ην 

δηάζηεκα έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ έλα λέν παινθεξακηθφ, ην Cerapearl. Ζ ζχζηαζε ηνπ 

ζπλίζηαην ζε θξπζηάιινπο απαηίηε Ca10(PO4)6(OH)2 θαη Li2O-Al2O3-CaO-SiO2, ελψ θαη 

απηφ απνζχξζεθε ζχληνκα απφ ηελ θιηληθή πξαθηηθή, ιφγσ ηεο ρακειήο κεραληθήο ηνπ 

αληνρήο (Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 2013).   
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4.4.5 Αλουμύνα (Al2O3) 

4.4.5.1 Γενικϊ 

Ζ αινπκίλα (νμείδην ηνπ αινπκηλίνπ) βξίζθεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππξίηην ζε γπαιηά 

πνπ απαληνχλ ζηε θχζε θαη νλνκάδνληαη άζηξηνη, ελψ αινπκίλα ππάξρεη ζαλ πξσηνγελέο 

νξπθηφ θαη ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο (Spinel, Kyanite, Andalusite, Sillimanite, Mullite, 

Corderite) (Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 2013). Ζ αινπκίλα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηαζεξνπνηεηήο 

γηα ηε βαθή γπαιηνχ, εθφζνλ ελεξγεί σο έλα είδνο πιαηζίνπ ή ζθειεηνχ. Απηφ ην πιαίζην 

ζθιεξαίλεη ην γπαιί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο φπηεζεο θαη θαζηζηά ιηγφηεξν πηζαλφ ην 

ελδερφκελν λα ππνρσξήζεη. Ζ ζπκπεξίιεςε θξπζηαιιηθψλ δνκψλ κεηαζρεκαηίδεη ην γπαιί 

ζε πνξζειάλε, ε νπνία είλαη πνιχ πην ζθιεξή θαη ιηγφηεξν επηξξεπήο ζε ζξαχζε, ζε ζρέζε 

κε ην γπαιί, πνπ δελ δηαζέηεη ηέηνηα κήηξα. Ζ αινπκίλα είλαη ζε κνξθή πεινχ , φπσο ζρεδφλ 

φια ηα θεξακηθά πξντφληα, φπσο ηα ζεξβίηζηα θαη ε πνξζειάλε. Πξνζηίζεηαη ζηελ 

νδνληηαηξηθή πνξζειάλε κε ηε κνξθή νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ. Σα ίρλε κεηάιισλ δίλνπλ 

ρξψκα γπαιηνχ, κε ην θνβάιηην λα πξνζδίδεη έλα κπιε ρξψκα, ην ρξπζφ λα κεηαδίδεη 

θφθθηλν θαη ν ραιθφο πξάζηλν. Απηά ηα κέηαιια πξνζηίζεληαη σο νμείδηα θαη έρνπλ ηδηφηεηεο 

ηήμεο, αιιά δελ είλαη αιθαιηθά κέηαιια. Σα θνβάιηην, ν ρξπζφο θαη ν ραιθφο πξνζηίζεληαη 

ζε ηφζν κηθξέο πνζφηεηεο, ψζηε δελ ζεσξνχληαη ξνέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηχπσλ 

γπαιηνχ. Σα νμείδηα ηνπ δηξθνλίνπ θαη ηνπ ηηηαλίνπ πξνζζέηνπλ αδηαθάλεηα ζην γπαιί θαη 

δεκηνπξγνχλ κηα θξπζηαιιηθή δνκή κέζα ζε έλα δηαθνξεηηθά δηαθαλέο γπαιί. Απηή ε δνκή 

δηαρέεη ην θσο θαη δεκηνπξγεί κηα γαιαθηψδε ή θαζαξή ιεπθή εκθάληζε αλάινγα κε ηελ 

πνζφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ νμεηδίνπ ηνπ δηξθνλίνπ ή ηνπ ηηηαλίνπ (Spiller, 2012a). 

4.4.5.2 Ειςαγωγό τησ αλουμύνασ ωσ ενύςχυςη τησ πορςελϊνησ  

Καηά ηελ αλαδήηεζε ελφο πιηθνχ, πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε ηελ κεηαιιηθή ππνδνκή κηαο 

κεηαιινθεξακηθήο απνθαηάζηαζεο, θαη ην νπνίν ζα παξνπζίαδε παξφκνηα κε απηή αληνρή, 

ελψ παξάιιεια ζα πξνζέδηδε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηζζεηηθήο αξηηφηεηαο, νη McLean θαη 

Hughes εηζήγαγαλ ην νμείδην ηνπ αξγηιίνπ (Al2O3) σο εληζρπηηθή θάζε ζηελ νδνληηαηξηθή 

πνξζειάλε ην 1965. Ζ ελζσκάησζε εληζρπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηελ αζηξηνχρν κήηξα πάινπ 

θαηέζηεζε δπλαηή ηελ θαηαζθεπή θεξακηθψλ ππνδνκψλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ κεηάιινπ, 

εγθαηληάδνληαο κηα επνρή ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ αλάπηπμε θεξακηθψλ ζπζηεκάησλ 
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θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο, ζηα 

νδνληηαηξεία (Volpato et al., 2010; Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 2013).   

Οη πξψηεο θεξακηθέο ππνδνκέο απφ αινπκίλα ιήθζεθαλ κε κηα δηαδηθαζία, φπνπ κηα 

ππνδνκή θξπζηάιινπ πςειήο ππθλφηεηαο παξαζθεπάδεηαη κε κηα κηθξή πνζφηεηα γπαιηνχ. 

Ζ θεξακηθή ζθφλε εληζρπκέλε κε αινπκίλα αλακηγλχεηαη κε λεξφ θαη εθαξκφδεηαη πάλσ ζε 

κηα ππξίκαρε κήηξα. Ζ πξνθχπηνπζα κάδα ζηηβάδεηαη γηα 10 έσο 12 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 

1140
ν
C. Καηά ηελ ζχληεμε, ηα ζσκαηίδηα δηαζπλδένληαη θαη παξάγνπλ κηα θξπζηαιιηθή 

δνκή, ε νπνία είλαη αδηαθαλήο θαη παξέρεη ρακειή αληίζηαζε. ε έλα δεχηεξν ζηάδην, ε 

δνκή δηεζείηαη απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα ηεηεγκέλνπ γπαιηνχ ρακεινχ ημψδνπο (αξγηινππξηηηθφ 

ιαλζάλην). Με αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (1100
ν
C γηα 4 έσο 6 ψξεο), ην γπαιί ηήθεηαη θαη 

δηεηζδχεη ζηελ ππνδνκή κέζσ ηεο ηξηρνεηδνχο δξάζεο θαη δεκηνπξγεί κηα θεξακηθή 

επηθάλεηα κε πνιχ ρακειή πφξσζε θαη πςειή αληνρή ζηελ θάκςε. Γηα ηελ ηερληθή απηή 

επεμεξγαζίαο αλαπηχρζεθαλ ηξία ζπζηήκαηα δηήζεζεο: ελίζρπζε κε αινπκίλα (70% έσο 

85% νμείδην ηνπ αξγηιίνπ) θαη ελίζρπζε κε καγλεζία (νμείδην αξγηιίνπ 70% θαη νμείδην 

καγλεζίνπ 30%) ή δηξθφληα (67% νμείδην αξγηιίνπ θαη 33% ηεηξαγσληθφ νμείδην δηξθνλίνπ). 

Ζ αληνρή ζηελ θάκςε πνηθίιεη αλάινγα κε ην εληζρπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε: 

αινπκίλα (400MPa), καγλεζία (300MPa) θαη δηξθφληα (750MPa). Αλάινγα κε ηελ αληνρή 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ δηήζεζε ηνπ θεξακηθνχ ζπζηήκαηνο δηξθνλίαο, κπνξεί απηφ λα 

ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζεξψλ πξνζέζεσλ ζε πεξηνρέο κε πςειέο δπλάκεηο 

κάζεζεο. Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζε αινπκίλαο θαη δηξθνλίνπ, πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηά ηα 

θεξακηθά ζπζηήκαηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο 

απνθαηάζηαζεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο αδηαθάλεηαο. Δπηπιένλ, ε πφξσζε πνπ ελζσκαηψλεηαη 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δχλακε ησλ απνθαηαζηάζεσλ 

απηψλ (Volpato et al., 2010).  

4.4.5.3 υςτόματα βαςιςμϋνα ςτην αλουμύνα   

Οη ζηεθάλεο Jacket  

H ζχγρξνλε νινθεξακηθή ζηεθάλε Jacket δηαδφζεθε ζηε κέζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

απφ ηνλ McLean (Spiller, 2012b; Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 2013). Οη αινπκηληθέο πνξζειάλεο 

πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ McLean είλαη επίζεο πνιχ επηξξεπείο ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

αληνρήο φηαλ πεξηέρνπλ πφξσζε (Spiller, 2012b) 

Ππξήλαο θαζαξήο αινπκίλαο  



Κεθάιαην 4.                                                                                                 Κεξακηθά Τιηθά  

 

109 

 

Ζ εηαηξεία Nobel Biocare απφ ηε νπεδία εηζήγαγε δχν ζπζηήκαηα, πνπ νπζηαζηηθά 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα εηδηθφ ζχζηεκα πνπ θαηαιήγεη ζε φπηεζε, κέζσ πίεζεο ηνπ θεξακηθνχ 

ζθειεηνχ ηεο ζηεθάλεο πάλσ ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα, κεηαιιηθά εθκαγεία (Spiller, 

2012b; Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 2013). Έλα ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

πξνθίι αινπκίλαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ππξήλαο γηα ηελ θαηαζθεπή 

θεξακηθψλ ππεξδνκψλ γηα εκθπηεχκαηα κεκνλσκέλνπ δνληηνχ, ην CeraOne® θαη ην δεχηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή ππξήλσλ γηα ζπκβαηηθέο ζηεθάλεο, κηα δηαδηθαζία γλσζηή σο Procera®. 

ε αληίζεζε κε ηα άιια νδνληηαηξηθά θεξακηθά πιηθά, δελ ππάξρεη παιψδεο θάζε κεηαμχ 

ησλ ζσκαηηδίσλ. Οη πνξζειάλεο επηθάιπςεο άζηξηνπ, φπσο ην Vitadur Alpha @ θαη ην 

Duceram® ζηε ζπλέρεηα ππξνιχνληαη ζε απηφλ ηνλ ππξήλα αινπκίλαο, παξέρνληαο ην 

ρξψκα θαη ηε κνξθή ζηελ απνθαηάζηαζε (Spiller, 2012b). 

Σν ζύζηεκα ππξήλα αινπκίλαο δηεζεκέλεο κε γπαιί  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, ν Dr. Michael Sadoun θαη ε Vita Zahnfabrik 

αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα ρχηεπζεο κε ιεπηή θνθθψδε αινπκίλα. Ζ ρπηεπκέλε αινπκίλα 

ζπζζσκαηψζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα δηεζήζεθε κε γπαιί κε βάζε ην ιαλζάλην. Απηφ παξήγαγε 

έλαλ ππξήλα αινπκίλαο δηεζεκέλεο κε γπαιί (In-Ceram®), επί ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε λα 

νπηεζεί έλα θεξακηθφ άζηξηνπ, γηα λα παξάζρεη ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο απνθαηάζηαζεο. Σν In-Ceram έρεη ηελ πςειφηεξε αληνρή ζηελ θάκςε θαη 

αληνρή ζε ζξαχζε, απφ φια ηα δηαζέζηκα νδνληηαηξηθά θεξακηθά ζπζηήκαηα, πνπ 

δηαηίζεληαη ζηα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά νδνληηαηξηθά εξγαζηήξηα. Σν ζχζηεκα έρεη επίζεο ηε 

κεγαιχηεξε επειημία γηα νδνληηαηξηθή ρξήζε, ζε ζχγθξηζε κε νπνηνδήπνηε κεηαιινθεξακηθφ 

απνθαηαζηαηηθφ. Ζ θηλεηήξηα δχλακε γηα απηέο ηηο εμειίμεηο ήηαλ ε ηεξάζηηα δηαθνξά ζηελ 

αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ κεηαιινθεξακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νινθεξακηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ε δεκφζηα αληίιεςε φηη νη απνθαηαζηάζεηο ρσξίο κέηαιια είλαη πην απνδεθηέο αηζζεηηθά 

(Spiller, 2012b). 

4.4.6 Βελτύωςη των υαλοκεραμικών   

Παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή ησλ δηεζεκέλσλ θεξακηθψλ, ηα παινθεξακηθά έρνπλ 

βειηησζεί, ψζηε λα εθαξκφδνληαη ζηελ ηερληθή έγρπζεο θελνχ, πνπ είλαη παξφκνηα κε ηελ 

παξαδνζηαθή ηερληθή ρχηεπζεο κεηάιισλ. Δηζήρζεζαλ δχν παινθεξακηθέο ζπζηάζεηο: κε 

βάζε ην ιεπθίηε (IPS-Empress, IvoclarVivadent) θαη κε βάζε ην δηππξηηηθφ ιίζην (IPS-

Empress 2, IvoclarVivadent). ηελ πξψηε ζχλζεζε, ν ιεπθίηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ θεξακηθνχ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ιεπθίηε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία 
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ζρεκαηηζκνχ ππξήλσλ (έλα θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο), πνπ 

λαη κελ απνδίδεη κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ θάκςε (120MPa) ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνξζειάλε 

άζηξηνπ, αιιά ε αληνρή απηή δελ επαξθεί γηα εθηεηακέλεο απνθαηαζηάζεηο. Σν κεγάιν 

πιενλέθηεκα ησλ παισδψλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη παξνπζηάδνπλ πςειή κεηάδνζε θσηφο, ε 

νπνία επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή πξνζζέζεσλ κε πςειέο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο. ηε δεχηεξε 

ζχλζεζε, ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θξπζηαιιηθφ δηππξηηηθφ ιίζην, επηηξέπεη αχμεζε φγθνπ 

έσο θαη 60%. Οη παξαγφκελνη θξχζηαιινη (νη επηκήθεηο θξχζηαιινη ηνπ δηππξηηηθνχ ιηζίνπ 

0,5 έσο 5κm θαη ην νξζνθσζθνξηθφ ιίζην κε κέγεζνο 0,1 έσο 0,3κm) είλαη κηθξφηεξνη απφ 

εθείλνπο, πνπ δεκηνπξγνχληαη κε θεξακηθά εληζρπκέλα κε ιεπθίηε θαη ε παξνπζία ηνπο 

βειηηψλεη ηελ αληνρή ηνπ πιηθνχ ζε θάκςε (350 MPa), επηηξέπνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ 

ζηαζεξψλ κεξηθψλ πξνζέζεσλ έσο θαη ηξηψλ κνλάδσλ. 

Ζ εξγαζηεξηαθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή απνθαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

πιηθψλ ζπλίζηαηαη ζηελ ζπκπεξίιεςε θεξσκέλσλ πξνηχπσλ ζε ζπκκνξθνχκελνπο 

δαθηπιίνπο κε ππξίκαρε επέλδπζε. Σν θεξί θαίγεηαη ζε έλα ζπκβαηηθφ θνχξλν θαη έπεηηα νη 

δαθηχιηνη ππφθεηληαη ζε έγρπζε εληφο ηνπ θιηβάλνπ, φπνπ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θεξακηθά 

έλζεηα ηήθνληαη θαη εγρένληαη ππφ ζεξκφηεηα (πεξίπνπ 1150°C) θαη πδξνζηαηηθή πίεζε 

θελνχ (πεξίπνπ 0,3 έσο 0,4 ΜΡa). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έγρπζεο, ηα 

εθκαγεία ςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη ε αθαίξεζε γίλεηαη κε πίδαθεο γπάιηλσλ 

ζθαηξηδίσλ. Ζ απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα παξαρζεί κε δχν ηερληθέο: ε 

απνθαηάζηαζε ρπηεχεηαη ζην ηειηθφ ηεο ζρήκα θαη, ζηε ζπλέρεηα, βάθεηαη θαη ζηηιβψλεηαη
17

 

ή ε θεξακηθή ππνδνκή ιακβάλεηαη κε έγρπζε, ζπλήζσο επηθαιπκκέλε απφ θεξακηθφ κε 

θαηψηεξν ζπληειεζηή ζεξκηθήο δηαζηνιήο
18

 (Volpato et al, 2010; Κνληνλαζάθε θαη ζπλ., 

2013). 

4.4.7 Ζιρκονύα (ZrO2) 

4.4.7.1 Γενικϊ 

Ζ δηξθνλία δηαζέηεη έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ εθηφο ηεο νδνληηαηξηθήο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο έλα ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ θαη ζε θπςέιεο θαπζίκνπ, ιφγσ ησλ 

έθηαθησλ κεραληθψλ θαη θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο. Ζ δηξθνλία εκθαλίδεηαη ζε 3 πνιπκνξθηθέο 

κνξθέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, δειαδή ηε κνλνθιηληθή (ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ έσο 1170
ν
C), ηελ ηεηξαγσληθή (1170-2370

ν
C) θαη ηελ θπβηθή κνξθή (2370

ν
C 

                                                 
17

 Make up technique 
18

Σερληθή δηαζηξσκάησζεο  ή layering technique 
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κέρξη ην ζεκείν ηήμεο) (βι. ρήκα 19)(Anusavice, 1996). Ζ δηξθνλία έρεη παξφκνηεο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο κε απηέο ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα, παξνπζηάδνληαο πςειή αληνρή ζηε 

ζξαχζε (Shah and Bal, 2016). 

 

Δηθόλα 19.  Κξπζηαιιηθή δνκία δηξθνλίαο (Anusavice, 1996) 

Ζ δηξθνλία έρεη εμαηξεηηθά ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα (20% εθείλε ηεο αινπκίλαο). 

Δίλαη επίζεο ρεκηθά αδξαλήο θαη αλζεθηηθή ζηε δηάβξσζε. Ζ δηξθνλία πθίζηαηαη κεγάιε 

αχμεζε φγθνπ φηαλ πθίζηαηαη κεηαζρεκαηηζκφ απφ θπβηθέο, ζε ηεηξαγσληθέο έσο 

κνλνθιηληθέο θάζεηο, πνπ νδεγεί ζε δνκηθή δηαζηνιή θαη ηάζεηο εθειθπζκνχ, πνπ 

πξνθαινχλ ξσγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςχμεο. Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηεηξαγσληθήο 

θάζεο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, πξνζηίζεληαη ζηε δηξθνλία νμείδην ηνπ καγλεζίνπ, νμείδην 

ηνπ πηηξίνπ, νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαη νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ (Anusavice 2003). Ο 

ζπλεζέζηεξνο ζηαζεξνπνηεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδνληηαηξηθή είλαη ε πηηξία, πνπ 

πξνθαιεί θελέο ζέζεηο ζην θξπζηαιιηθφ πιέγκα (Shah and Bal, 2016). 

Ζ πξνζζήθε 3-5% mol χηηξηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ζηαζεξνπνηεκέλεο κε 

πηηξία δηξθνλίαο ή ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε πηηξία ηεηξαγσληθψλ, πνιπθξπζηάιισλ δηξθνλίαο 

(Y-TZP). Ζ δνκηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δηξθνλίνπ κε πηηξία έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ κεηαζηαζεξήο ηεηξαγσληθήο θάζεο. Ζ κεηαζηαζεξή ηεηξαγσληθή θάζε εληζρχεη θαη 

ζθιεξαίλεη ηε δνκή κε ηνπηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζε κνλνθιηληθή θάζε, φηαλ αλαπηχζζνληαη 

ηάζεηο εθειθπζκνχ ζε άθξα ξσγκψλ (Anusavice 1996). Ζ δηαζηνιή ηνπ φγθνπ δίπια ζηηο 

άθξεο ησλ ξσγκψλ παξάγεη απμεκέλε αληνρή ζηε ζξαχζε θαη εκπνδίδεη ηε δηάδνζε ηεο 

ξσγκήο (Manicone et al. 2007). Καηά ζπλέπεηα, o κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζθιήξπλζεο είλαη 

κηα κέζνδνο ζσξάθηζεο ησλ ξσγκψλ, ε νπνία νδεγεί ζε κηα αχμεζε ηεο αληνρήο ζε 

εθειθπζκφ θαη αλζεθηηθφηεηα ζε ζξαχζε θάκςεσο (βι. ρήκα 20).  
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Δηθόλα 20. ρεκαηηθή απεηθόληζε ζθιήξπλζεο δηξθνλίαο  

4.4.7.2 Φρόςη ςτην οδοντιατρικό  

Ζ ρξήζε ηεο δηξθνλίαο ζηελ νδνληηαηξηθή είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε θαη έρεη απνδεηρζεί φηη 

είλαη έλα πνιιά ππνζρφκελν πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζζεηηθψλ ππνδνκψλ γηα 

κεκνλσκέλεο ζηεθάλεο, γέθπξεο, ππνζηεξίγκαηα θαη εκθπηεχκαηα. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ ζήκεξα δηάθνξνη ηχπνη θεξακηθψλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηε δηξθνλία, ην 3Y-TPZ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ νδνληηαηξηθή. Ζ πνιπθξπζηαιιηθή ηεηξαγσληθή δηξθνλία 

ζηαζεξνπνηεκέλε κε πηηξία (3Y-TPZ) πεξηέρεη 3mol% νμείδην ηεο πηηξίνπ (Y2O3) σο 

ζηαζεξνπνηεηή θαη εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην ηαηξηθφ πεδίν απφ ηνπο νξζνπεδηθνχο. 

Γηα ηηο νδνληηθέο εθαξκνγέο, ε 3Y-TPZ ζπληίζεηαη ζε κηθξνχο θφθθνπο (δηακέηξνπ 0,2 έσο 

0,5 mm), πξάγκα πνπ ειαρηζηνπνηεί ην θαηλφκελν ηεο δνκηθήο θζνξάο ή απνζηαζεξνπνίεζεο 

παξνπζία ζηέινπ, κεηψλνληαο ηελ ππνθξππηηθή αλάπηπμε ηεο ξσγκήο. Σα πξν-ζπληεγκέλα 

ηεκάρηα επεμεξγάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ CAD/CAM θαη ηα δείγκαηα ζηε ζπλέρεηα 

ππφθεηληαη ζε ππξφιεζε. Απηή ε επεμεξγαζία κεηψλεη ην επίπεδν έληαζεο πνπ ππάξρεη θαη 

εκπνδίδεη έλαλ ηεηξαγσληθφ έσο κνλνθιηληθφ κεηαζρεκαηηζκφ (t → m), πνπ νδεγεί ζε κηα 

ηειηθή επηθάλεηα νπζηαζηηθά απαιιαγκέλε απφ ηε κνλνθιηλή θάζε. Ζ ππνδνκή πνπ 

ιακβάλεηαη απφ απηά ηα κπινθ είλαη πην ζηαζεξή, έρεη πςειή θξπζηαιιηθή δνκή θαη αληνρή 

ζε θάκςε γχξσ ζηα 900 έσο 1200MPa. Οη πιήξσο ππξνζπζζσκαησκέλεο πιάθεο 
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επεμεξγάδνληαη κε ηζνζηαηηθή πίεζε ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 1400 θαη 1500°C. Απηή ε 

δηαδηθαζία πξνθαιεί ηελ επίηεπμε κηαο ηειηθήο ππθλφηεηαο θνληά ζην 99%, πςειήο 

ζθιεξφηεηαο θαη ρακειήο θαηεξγαζηκφηεηαο. Έηζη, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζρπξά 

ζπζηήκαηα κεραλνπξγηθήο θαηεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ κηαο κεγάιεο 

πνζφηεηαο κνλνθιηληθψλ δηξθνλίσλ ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο, πνπ παξάγεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

κεραλνπξγηθήο θαηεξγαζίαο, ε νπνία ζπλήζσο έρεη σο απνηέιεζκα κηθξνθνξσγκέο ζηελ 

επηθάλεηα θαη επαηζζεζία ζε απνδφκεζε ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (ππνθξππηηθή αλάπηπμε 

ξσγκψλ). Πξφζθαηα, ν βηνκεραληθφο ηνκέαο εηζήγαγε κηθξέο πνζφηεηεο αινπκίλαο ζε 3Y-

TZP γηα λα παξάγεη θεξακηθά ηεκάρηα κε κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα θάησ 

απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πγξά πεξηβάιινληα, ζπληζηψληαο κηα παξαιιαγή πνπ 

νλνκάδεηαη TZP-A. Ωζηφζν, έλα κεηνλέθηεκα ηεο πξνζζήθεο αινπκίλαο είλαη ε κείσζε ηεο 

δηαθάλεηαο ηνπ ηειηθνχ πιηθνχ (Volpato et al., 2010) 

 

Δηθόλα 21. Γέθπξα δηξθνλίαο θαη νδνληηθό εκθύηεπκα δηξθνλίαο 

4.4.8 Κεραμικϋσ νανοςκόνεσ    

Ζ λαλνηερλνινγία είλαη έλαο ζπιινγηθφο φξνο γηα έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ ζε δνκέο 

θαη δηαδηθαζίεο ζηε λαλν-θιίκαθα. Σα λαλνζσκαηίδηα είλαη κηθξφηεξα απφ 1 έσο 100nm θαη 

ηα άηνκα ζηηο επηθάλεηέο ηνπο είλαη πνιχ αληηδξαζηηθά. Με ηε βνήζεηα απηψλ ησλ 

ζσκαηηδίσλ είλαη δπλαηή ε παξαγσγή πιηθψλ πνπ είλαη εμαηξεηηθά άθακπηα θαη αλζεθηηθά. 

ηελ πεξίπησζε ηεο νδνληηθήο θεξακηθήο, ε ηερλνινγία απηή επέηξεςε ηελ πξνεηνηκαζία 

λαλνζθνλψλ απφ θεξακηθά κε βάζε ηε δηξθνλία (ZrO2), αινπκίλα (Al2O3) θαη ceria (CeO2). 

Σα πξνθχπηνληα πιηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή βηνκεραληθψλ θεξακηθψλ 

κπινθ γηα κεραληθή θαηεξγαζία. Με ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ ζθνλψλ, ην πξνθχπηνλ πιηθφ 
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έρεη κηα ιεία επηθάλεηα, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο πφξσζεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

ειαηησκάησλ θαη απμεκέλε αληνρή ζηελ θάκςε. Οη νπηηθέο ηδηφηεηεο έρνπλ επίζεο 

βειηησζεί επεηδή, θαζψο ηα ζσκαηίδηα λαλν-κεγέζνπο είλαη πνιχ θάησ απφ ην κήθνο 

θχκαηνο ηνπ θσηφο, επηηξέπνπλ ζην θσο λα πεξάζεη κέζα απφ ην πιηθφ. Καζψο ηα 

ρεηξνπνίεηα θεξακηθά κε βάζε ηελ αινπκίλα θαη ην δηξθφλην έδεημαλ κεγάιε αδηαθάλεηα, κε 

ηελ εηζαγσγή θεξακηθψλ λαλνζθνλψλ, ηα ζεκεξηλά δνκηθά θεξακηθά έρνπλ αξρίζεη λα 

παξνπζηάδνπλ κηα αδηαθάλεηα πνπ ππφθεηηαη ζε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (Volpato et al., 2010). 



 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Κάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο, κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ε νδνληηαηξηθή επηζηήκε, απφ θνηλνχ κε ηελ επηζηήκε ησλ πιηθψλ, 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο ζηνλ αζζελή κηαο 

πγηνχο θαη ηαπηφρξνλα θαιαίζζεηεο νδνληνζηνηρίαο. Ζ αλάπηπμε ησλ πνιπκεξψλ θαη ησλ 

θεξακηθψλ πιηθψλ, απνηέιεζαλ αλακθηζβήηεηα έλα κεγάιν άικα πξνο ηα κπξνο, ζε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Ωζηφζν, θάζε είδνο πιηθνχ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ, κε απνηέιεζκα θαλέλα απφ απηά λα κελ εμαζθαιίδεη ην απφιπην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Ζ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ηεο λαλνηερλνινγίαο, απνηεινχλ 

ειπηδνθφξεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο νδνληηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο. ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο, ε έξεπλα γηα ηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηελ αλάδπζε 

πιηθψλ πνπ ππαθνχλ ζηε ινγηθή ηεο βηνζπκβαηφηεηαο, ηεο θιηληθήο θαη αηζζεηηθήο 

αξηηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ θάζε άλζξσπνο λα νπιίδεηαη κε έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φπιν, ην 

ρακφγειν.  
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