
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 2, AN 2015 149

PARODONTOLOGIE 7
EFECTELE UNOR BIOMATERIALE DENTARE ASUPRA 

ŢESUTURILOR PARODONTALE
Infl uence of some dental biomaterials on periodontal tissue

Şef Lucr. Dr. A. Soancă, Prof. Dr. A. Roman, Asist. Univ. Dr. D. Condor, Asist. Univ. Dr. C. Cioban, 
Asist. Univ. Dr. Ş.A. Petruţiu

Disciplina de Parodontologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca 

Autor corespondent:
Şef Lucr. Dr. Andrada Soancă, Disciplina de Parodontologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Str. Victor 
Babeş nr. 8, 400012 Cluj-Napoca, România
E-mail: andrapopovici@yahoo.com

REZUMAT
Biomaterialele dentare de restaurare sunt destinate refacerii formei şi funcţiei structurilor dentare afectate şi 
protecţiei concomitente a ţesuturilor restante, cu crearea unei adeziuni între suprafaţa dentară şi materialul 
de restaurare. Datorită proximităţii lor de structurile dentare şi ţesuturile orale, biomaterialele dentare trebuie 
să răspundă unor cerinţe majore de biocompatibilitate şi durabilitate biologică. Cercetările care se derulează 
în domeniu încearcă să răspundă cât mai bine acestor deziderate, dezvoltând noi biomateriale cu performanţe 
clinice crescute. Cu toate acestea, materialele compozite prezintă încă o serie de neajunsuri, printre care se 
numără contracţia de polimerizare asociată prizei materialului, care induce ruperea interfeţei adezive şi apa-
riţia zonelor de microinfi ltraţie marginală. Materialele compozite pot elibera în mediul oral monomeri nepoli-
merizaţi sau alte particule, în timpul prizei sau după aplicare prin degradarea materialului. S-au raportat di-
ferite efecte adverse ale materialelor compozite şi componentelor lor, cum ar citotoxicitate, teratogenitate, 
efect carcinogenic, mutagenic sau genotoxic. Cu toate progresele realizate în acest domeniu, la ora actuală 
nu există materialul restaurativ dentar „ideal“, care să ofere caracteristici similare cu structura dintelui natural 
şi care să fi e complet biocompatibil. Totuşi, respectarea unor protocoale stricte de manipulare clinică poate 
ameliora neajunsurile menţionate.

Cuvinte cheie: biomateriale, materiale compozite, biocompatibilitate

ABSTRACT
Dental biomaterials are designed to restore form and function of the dental tissue, to protect the remaining tissue 
and to create a bond between the dental surface and the restorative material. Due to their proximity to dental 
structures and oral mucosa, dental biomaterials must fulfi l the requirements of biocompatibility and biological du-
rability. The research in the fi eld is focused on achieving these requirements by developing new highly performant 
biomaterials. But at present, composite materials still present some drawbacks like the polymerisation shrinkage 
associated to the curing process that leads to the adhesive interface breakdown and marginal microleakage. 
Composite materials may release substances into the oral environment during setting and later as a result of 
material degradation. Different side effects of composite materials and their components have been reported i.e. 
cytotoxic, teratogenic, carcinogenic, mutagenic or genotoxic. Despite the developments in the fi eld, at present no 
„ideal“ restorative biomaterial with similar characteristics with the natural teeth and completely biocompatible is 
available. However, the application of strict clinical protocols may improve the above mentioned shortcomings.

Keywords: biomaterials, composite resins, biocompatibility

Ştiinţa materialelor dentare reprezintă la ora ac-
tuală o provocatoare arie interdisciplinară (1), care 
a evoluat continuu în ultimii ani şi a dus la apariţia 
de biomateriale cu tehnici noi de utilizare şi la ex-
tinderea aplicabilităţii clinice a acestora. 

Biomaterialele sunt defi nite, conform Institutului 
Naţional de Sănătate al Statelor Unite ale Americii, 
ca fi ind „orice substanţă sau combinaţie de sub-
stanţe, altele decât medicamente de origine naturală 
sau sintetică, care pot fi  utilizate pentru o anumită 
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perioadă de timp, care augmentează sau înlocuiesc 
parţial sau total orice ţesut, organ sau funcţie a or-
ganismului, cu scopul de a menţine sau îmbunătăţi 
calitatea vieţii unui individ“. (2) 

Biomaterialele sunt larg utilizate în medicina 
den tară în diverse scopuri cum ar fi : restaurări den-
tare, regenerarea parodontală, implanturi dentare, 
tratamente endodontice, protezări sau aparate orto-
dontice. Biomaterialele restaurative sunt destinate 
refacerii formei şi funcţiei structurilor dentare afec-
tate şi protecţiei concomitente a ţesuturilor restante, 
cu crearea unei adeziuni între suprafaţa dentară şi 
materialul de restaurare. Există o gamă largă de 
biomateriale de restaurare cum ar fi : materiale com-
pozite, metale (amalgam dentar, titan, aur), mase 
ceramice (feldspatică, alumină, zirconiu) etc. (3) O 
serie de factori precum structura, proprietăţi meca-
nice ale materialului, citotoxicitate, biocompa tibi-
litate, biodegradarea materialului, dar şi factori pre-
cum tehnica operatorie şi starea de sănătate a pa-
cientului infl uenţează utilizarea şi compor tamentul 
clinic ale unui biomaterial restaurator. (1) Contactul 
direct al biomaterialului cu ţesuturile organismului 
determină interacţiuni între material şi mediul bio-
logic care ţin de biocompatibilitatea biomaterialului. 
(4) Interacţiunea este bidirecţională în sensul că 
materialul poate fi  infl uenţat de mediul biologic dar 
poate, la rândul său, să infl uenţeze biologia orga-
nis mului. (4,5) Reacţiile biologice se produc fi e 
local, fi e au răsunet sistemic, la distanţă de locul de 
contact. (4,6) 

Datorită proximităţii lor cu structurile dentare şi 
ţesuturile orale, biomaterialele aplicate în medicina 
dentară trebuie să răspundă unor cerinţe majore de 
biocompatibilitate şi durabilitate biologică. (7) 
Bio com patibilitatea se referă la „abilitatea unui 
ma  terial de a funcţiona într-o aplicare specifi că în 
prezenţa unui răspuns adecvat al gazdei“. (8) În 
mod specifi c, biomaterialele utilizate în cavitatea 
orală nu trebuie să exercite efecte toxice asupra 
ţesuturilor moi orale, asupra pulpei dentare sau la 
nivel sistemic, prin substanţele toxice eliberate din 
compoziţia lor, să nu conţină agenţi sensibilizanţi 
responsabili de generarea de reacţii alergice şi să nu 
aibă efect carcinogenic. (4,6,9) În afară de bio-
compatibilitate, biomaterialele de restaurare mai 
trebuie să posede proprietăţi mecanice şi biologice 
optime, stabile în timp, şi calităţi estetice perfor-
mante adaptate cerinţelor pacienţilor, şi nu în ulti-
mul rând să fi e uşor de utilizat (2). Cercetările care 
se derulează în domeniu încearcă să răspundă cât 
mai bine acestor deziderate dezvoltând noi ma-
teriale cu performanţe clinice crescute. (2) Cu toate 
progresele realizate în acest domeniu, la ora actuală 

nu există materialul restaurativ dentar „ideal“, care 
să ofere caracteristici similare cu structura dintelui 
natural (10) şi aceasta în condiţiile unei largi apli-
cabilităţi clinice, cum ar fi  restaurări compozite, 
lineri, sisteme adezive, reconstituiri de bonturi, 
inlay-uri. (11) 

Răşinile compozite sunt importante biomateriale 
de restaurare, care au o compoziţie de bază carac-
teristică, şi anume o matrice organică şi o umplutură 
anorganică (fi ller), legate cu ajutorul unui agent de 
cuplare (silan) şi o serie de alte substanţe chimice 
cu rol în producerea şi modularea reacţiei de poli-
merizare (iniţiatori, activatori, stabilizatori, alţi adi-
tivi). (5) Există însă o serie de variaţii ale com po-
ziţiei lor impuse de indicaţia clinică de utilizare 
(materiale de restaurare, sigilant, ciment etc.). (12) 
Mai mult decât atât, variaţii ale compoziţiei ma-
terialelor compozite sunt impuse de restaurarea 
din ţilor anteriori sau posteriori, pentru a răspunde 
astfel cerinţelor de reabilitare în zonele respective. 

Matricea organică uzuală este formată din mo-
nomeri principali (i.e. bisfenol-A glicidil metacri-
lat – BisGMA; uretan-dimetacrilat – UDMA) şi mo-
nomeri de diluţie (i.e. trietilen glicol-dimetacrilat 
– TEGDMA; hidroxi etil-metacrilat – HEMA), 
care reduc vâscozitatea monomerilor principali şi 
cresc capacitatea de adeziune la dentină. Umplutura 
anorganică infl uenţează proprietăţile mecanice şi 
optice ale răşinilor compozite şi de obicei conţine 
cuarţ, silice coloidală şi sticlă de aluminosilicat de 
bariu (13), iar dimensiunile acesteia clasifi că aceste 
materiale de restaurare în compozite hibride, mi-
crohibride şi nanohibride. (14) 

Majoritatea răşinilor compozite sunt foto poli-
me rizabile, dar pot fi  şi dual polimerizabile, când 
conţin şi o componentă autopolimerizabilă. Cel mai 
cunoscut iniţiator de polimerizare este cam for chi-
nona, accelerată (activată) de o amină terţiară. (15)

Răşinile compozite au consistenţă diferită în 
funcţie de indicaţia clinică, de la compozite fl uide 
(„fl owable“), care pot fi  aplicate uşor în spaţii foarte 
înguste, până la compozite condensabile („pack-
able“), care pot oferi o rezistenţă mărită restaurării, 
similară obturaţiilor de amalgam. Vâscozitatea re-
dusă a compozitelor fl uide se obţine prin redu cerea 
conţinutului de particule anorganice sau prin adău-
gare de surfactanţi care măresc fl uiditatea mate-
rialului, evitând astfel astfel reducerea cantităţii de 
particule anorganice cu consecinţe negative asupra 
proprietăţilor mecanice ale materialului. (16)

Cu toate performanţele estetice şi mecanice re-
cunoscute la ora actuală, materialele compozite 
pre zintă însă o serie de neajunsuri printre care se 
numără contracţia de polimerizare asociată prizei 
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materialului, care induce tensiuni la nivelul inter-
feţei material-structură dentară, cu ruperea interfeţei 
adezive şi apariţia zonelor de microinfi ltraţie mar-
ginală şi care, la rândul ei, determină sensibilitate 
postoperatorie, carii secundare şi, în fi nal, eşecul 
res taurării. (17,18) 

Cercetările intense în domeniu au încercat să 
ofere răspunsuri acestei probleme. Astfel, contracţia 
de polimerizare a putut fi  redusă prin îmbunătăţirea 
compoziţiei materialelor compozite. Au fost dez-
voltate materiale noi la care s-au adus modifi cări 
asupra umpluturii anorganice cum ar fi  modifi carea 
numărului, mărimii, tipului de particule anorganice. 
Compozitele moderne conţin nanoparticule sau 
aglomerări de nanoparticule, cu dimensiuni între 
0,1-100 nm, ceea ce permite includerea unui număr 
mai mare de particule anorganice în matricea or-
ganică, cu reducerea consecutivă a contracţiei de 
po limerizare asociate matricii organice. (19) În 
ceea ce priveşte tipul de particule, s-a încercat îm-
bunătăţirea proprietăţilor materialelor compozite 
prin adaosul de particule ceramice, zirconiu, 
stronţiu, nanofi bre, fi bre de sticlă, particule de titan. 
(13) Particulele anorganice pot prezenta forme 
diferite (sferice, neregulate), cu arii de suprafaţă 
diferite care infl uenţează cantitatea de matrice or-
ganică prezentă între particule (20) şi, implicit, pro-
cesul de polimerizare, fără să existe însă un consens 
în ceea ce priveşte forma care asigură performanţe 
mai bune ale materialului. (21) 

Legat de matricea organică, s-au utilizat mo no-
meri cu masă moleculară mare şi contracţie redusă 
de polimerizare. (22,23) Un astfel de monomer este 
răşina UDMA modifi cată, DX511, de la Dupont 
care se găseşte în materialul Kalore® (GC Corpo-
ration) şi se consideră că reduce contracţia de poli-
merizare, deoarece are o masă moleculară mai mare 
decât BisGMA şi UDMA (865 g/mole vs. 512g/
mole vs. 471g/mole). (12) Monomerul uretanic 
TCD (triciclo-decan) din compozitul Venus 
Diamond® (Kulzer) şi monomerii dimetacrilici de-
rivaţi ai acidului dimer din N’Durance® (Septodont) 
au fost şi ei asociaţi cu o contracţie de priză mai 
mică; ultimele molecule au avut şi o rată crescută 
de conversie a dublelor legături C=C. (24)

Folosirea răşinilor pe bază de oxiran îmbună-
tăţesc adâncimea de polimerizare, scad contracţia 
de priză şi cresc duritatea materialului în comparaţie 
cu răşinile pa bază de Bis-GMA. (25)

Modifi carea dinamicii reacţiei de polimerizare 
este un alt mecanism prin care la ora actuală se 
caută să se compenseze stresul contracţiei de poli-
merizarare a compozitelor, prin creşterea fl uidităţii 
materialului, asigurându-se astfel o mai bună 

adaptare la nivelul interfeţei. (26) Un material fl uid 
nou, SureFil® SDR™ Flow (Dentsply, York, PA, 
USA), folosit ca liner în cavităţile ocluzale şi 
aproxi male, conţine un monomer de tip UDMA 
care are incorporat o grupare fotoactivă; a fost ob-
ţinută o reducere a stresului asociat contracţiei de 
priză cu 60-70% a răşinii fără umplutură în com-
paraţie cu răşinile metacrilice. (27) Însă acest ma-
terial prezintă o rigiditate şi plasticitate mai mare, 
ceea ce ridică semne de întrebare asupra compor-
tamentului pe termen lung a legăturii interfaciale. 

Contracţia de polimerizare poate fi  controlată şi 
în practica curentă prin folosirea clinică de pro-
tocoale bine precizate, care au în vedere poli me-
rizarea corectă, şi anume controlul intensităţii lu-
minii de polimerizare (28), aplicarea unor răşini 
com pozite fl uide ca lineri (29), restaurări compozite 
indirecte (30) sau tehnica de aplicare în straturi a 
ma terialului compozit (22,30). Folosirea unei teh-
nici de reconstrucţie indirectă creşte şi rata de 
conversie a monomerului, scăzând astfel solubili-
zarea mono merilor reziduali nepolimerizaţi. Teh-
nica indirectă utilizează sisteme de biomateriale cu 
proprietăţi mecanice şi optice superioare, care, pe 
lângă poli me rizarea uzuală, sunt supuse unui pro-
tocol de poli merizare secundar, în cuptoare speciale, 
ceea ce asi gură o rată optimă de conversie a ma-
terialului. (31) Fixarea ulterioară a restaurărilor se 
realizează cu ajutorul unor cimenturi dualpoli me-
rizabile, con tracţia de polimerizare putând fi  legată 
de cantitatea redusă de ciment utilizată pen tru 
fi xarea restaurării. 

Un alt neajuns legat de folosirea actuală a bio-
ma terialelor compozite este eliberarea de substanţe 
de la nivelul materialului. Materialele compozite 
pot elibera în mediul oral monomeri nepolimerizaţi, 
aditivi sau particule anorganice, în timpul prizei 
sau după aplicare prin degradarea materialului. 
(32) S-a demonstrat că peste 30 de substanţe diferite 
de monomerii reziduali pot fi  eliberate din ma te-
rialele compozite. (33) Monomerii nepolimerizaţi 
şi aditivii sunt eliberaţi în primele ore de la aplicarea 
materialului la nivelul dintelui, în timp ce com-
ponentele de material eliberate prin degradarea en-
zimatică (esteraze salivare) a materialului sau hi-
droliza legăturii fi ller anorganic-matrice organică 
sunt solubilizate în timp. (34) Degradarea mate ria-
lului este favorizată de anumite condiţii din cavi-
tatea orală, cum ar fi  modifi cările termice, com po-
ziţia salivei, forţele masticatorii, dieta sau acţiunea 
microorganismelor orale. (35)

Condiţiile clinice, timpul scurt de polimerizare 
(20-40 de secunde), temperatura de 37C din ca-
vitatea orală, favorizează polimerizarea incompletă 
a materialelor compozite. (36) De fapt, gradul de 
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conversie al biomaterialelor compozite nu este 
niciodată complet şi el variază între 50 şi 70%. (37) 
Solubilizarea monomerilor reziduali afectează pro-
prietăţile restaurărilor, dar induc şi o serie de efecte 
biologice locale (infl amaţie parodontală, leziuni 
lichenoide ale mucoasei orale, reacţii alergice, 
leziuni pulpare) (38,39) sau sistemice (reacţii aler-
gice, şoc anafi lactic) (39). Permeabilitatea epite-
liului gingival şi oral permite pătrunderea sub stan-
ţelor eliberate din materialele de restaurare, ceea ce 
explică reacţiile sistemice. (6)

Prezenţa monomerilor metacrilici liberi ridică 
mari semne de întrebare cu privire la biocom pa-
tibilitatea materialelor de restaurare pe bază de me-
tacrilaţi. Cantitatea de substanţe eliberate din ma te-
rialul compozit infl uenţează gradul de citotoxicitate 
al materialului. (40) S-a sugerat o concentraţie a 
metacrilatului în organismul uman datorată res ta-
uraţiilor dentare, de ordin milimolar (41), dar esti-
marea este difi cilă. Calculele cele mai pesimiste 
s-au referit la valori de 1,5 μM de BisGMA eliberată 
din compozitele comerciale, o concentraţie de 100 
de ori mai mică decât concentraţia minimă de 
BisGMA care s-a observat că induce leziuni ale 
dublei spirale de ADN la nivelul fi broblastelor 
umane. (42) Această valoare s-a obţinut după 24 h 
de incubare, dar în realitate expunerea la materialele 
compozite este de ani, crescând posibilitatea efect-
ului genotoxic. 

S-au raportat diferite efecte adverse ale mate-
rialelor compozite şi componentelor lor, cum ar fi  
estrogenic (43), teratogenic (44), carcinogenic (44), 
mutagenic (45), genotoxic (9,33) şi citotoxic (41,46). 

Efectul citotoxic al moleculelor eliberate din 
biomaterialele compozite se referă la alterarea ratei 
de proliferare, diferenţiere sau apoptoză a celulelor 
(47). Nivelurile de citotoxicitate sunt diferite pentru 
diferitele molecule eliberate (48,49). Bis-GMA 
este un monomer cu citotoxicitate dovedită, care, 
eliberat în cantităţi mici, poate cauza alterări ale 
funcţiei fi broblastelor gingivale, iar în cantităţi 
mari moartea celulară. (50) Principalul monomer 
solubilizat din structura compozitelor este însă 
TEGDMA (51); această moleculă s-a dovedit a fi  
intens citotoxică şi moderat genotoxică. (52) 
TEGDMA poate penetra uşor membrana celulară 
reacţionând cu structurile şi moleculele intra celu-
lare. (53) Unele studii au arătat că TEGDMA poate 
scădea nivelurile intracelulare de glutation şi poate 
cauza citotoxicitate severă a culturilor de fi broblaste. 
(54) Glutationul este o peptidă cunoscută pentru 
efectul de detoxifi ere celulară, menţinere a echi li-
brului redox şi de protecţie faţă de leziunile asociate 
stresului oxidativ cauzat de speciile reactive de 

oxigen. (55) Dereglarea metabolismului acestei 
peptide de către moleculele de monomer şi a echili-
brului redox ar putea determina întârzieri ale ci-
clului celular şi apoptoză. (56)

HEMA este o moleculă eliberată din bioma te-
rialele compozite cu efect citotoxic demonstrat 
asupra culturilor primare de fi broblaste umane. 
(57) TEGDMA şi HEMA ar putea exercita efectul 
citotoxic şi prin alterarea straturilor lipidice ale 
membranelor celulare (58) cu alterări consecutive 
ale permeabilităţii membranare. Toxicitatea mai 
ridi cată a monomerului Bis-GMA faţă de TEGDMA 
şi UDMA se datorează liposolubilităţii sale (59). 
Bis-GMA are capacitate de migrare în stratul 
bilaminar lipidic al fosfolipidelor conţinând coles-
terol din membrana celulară. (60)

A fost descris un efect toxic sinergic al asocierii 
de monomeri (BisGMA/TEGDMA sau BisGMA/
HEMA) asupra culturilor de fi broblaste umane. 
(61)

Monomerii metacrilici pot induce genotoxicitate 
prin lezarea ADN-ului celular de către stresul oxi-
dativ. (9) TEGDMA poate induce producţia de 
specii reactive de oxigen la nivelul fi broblastelor 
umane. (6) Ruperea dublei spirale de ADN este cea 
mai severă leziune a ADN-ului, care, dacă nu este 
reparată de mecanismele intrinseci, poate duce la 
ruperea cromozomului, transformare malignă sau 
moarte celulară. (62) Persistenţa ADN-ului lezat 
poate duce şi la inactivarea genelor supresoare tu-
morale şi activarea pro-oncogenelor, ceea ce poate 
promova transformarea malignă. (63) Toţi mono-
merii care s-au demonstrat că sunt eliberaţi din 
materialele compozite pot induce ruperea dublei 
spirale de ADN, in vitro. (64) Eliberarea constantă 
şi îndelungată de monomeri metacrilici din res-
taurările compozite poate semnala un potenţial risc 
pentru populaţia purtătoare de astfel de materiale.

Cercetările actuale încearcă să găsească raspuns 
acestor neajunsuri asociate materialelor compozite. 
Modifi cările în compoziţia răşinilor compozite ar 
putea ameliora pierderea de substanţe toxice în 
timp. Astfel, asocierea chitosanului, polimer cu 
pro prietăţi antioxidante, în materialele de restaurare 
sau sistemele adezive ar putea scădea efectul geno-
toxic (lezional al ADN) al HEMA şi UDMA. (65)

Materialele compozite non-condensabile sunt 
mai puţin toxice, dar citotoxicitatea materialelor 
creşte odată cu mărimea stratului de material. (39) 
Modifi cările în structura materialelor şi schimbarea 
raportului fi ller/monomer infl uenţează gradul de 
toxicitatea al materialelor. (39) Compozitele bazate 
pe silorani sunt considerate mai puţin citotoxice. 
(47) Noul sistem monomeric siloran este obţinut 
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din reacţia moleculelor de oxirane şi silorane şi se 
consideră că ar benefi cia de avantajele celor două 
componente individuale, şi anume contracţia redusă 
de polimerizare şi hidrofobicitatea mare. Cu toate 
acestea, date recente arată efectele citotoxice ale 
acestora asupra keratinocitelor gingivale. (48) 

Din punct de vedere clinic, pentru creşterea ratei 
de conversie a monomerilor şi scăderea particulelor 
solubilizabile cu potenţial toxic se are în vedere 
respectarea protocoalelor care asigură o poli meri-
zare cât mai bună. Pentru restaurările directe, tim-
pul de polimerizare, grosimea stratului de material 
şi distanţa dintre vârful activ al lămpii de poli me-
rizare şi obturaţie sunt factori importanţi care infl u-
enţează calitatea polimerizării. Protocolul standard 
recomandă plasarea stratifi cată a biomaterialului 
compozit în straturi care nu depăşesc 2 mm grosime, 
ceea ce are în vedere o expunere bună a materialului 
pentru polimerizare şi o reducere a stresului de 
polimerizare. (12) S-a sugerat că aplicarea mate ria-
lului în strat unic generează un stres important de 
polimerizare. (66) Puţine date clinice susţin însă fo-
losirea unui anumit protocol de aplicare al materia-
lului compozit. (12) Totuşi, pentru cavităţile mari, 
plasarea biomaterialului în straturi subţiri sau folo-
sirea unor timpi de polimerizare crescuţi pentru 
straturile profunde ar putea să fi e luate în con si-
deraţie pentru asigurarea unei polimerizări adecvate 
a răşinii compozite. (22) Dacă totuşi se doreşte 
substituirea unui strat mai gros de dentină, este ne-
cesară folosirea de materiale de umplutură („bulk 
fi ll“) care au contracţie redusă de polimerizare şi 
permit polimerizarea unui strat de până la 4 mm 
grosime, de tipul SDR Bulk® (Dentsply DeTrey) 
sau Tetric Evoceram Bulk fi ll® (Ivoclar Vivadent). 
Aceste compozite de umplutură au nuanţe deschise, 
care permit transmiterea luminii de polimerizare în 
profunzime. Nuanţele închise de material absorb 
mai multă lumină datorită pigmentului conţinut şi 

reduc penetrarea acesteia. Polimerizarea prelungită 
şi aplicarea de straturi mai subţiri decât pentru 
nuanţele deschise poate fi  avută în vedere. 

PERSPECTIVE ŞI CONCLUZII

Tendinţele actuale de îmbunătăţire continuă a 
proprietăţilor biomaterialelor au în vedere adău-
garea în compoziţia acestora nanofi bre, fi bre de 
sticlă şi nanoparticule de titan. (13) Incorporarea de 
silsesquioxane în nanocompozite a obţinut rezultate 
interesante în termeni de reducere a contracţiei de 
priză dar, din păcate, proprietăţile lor mecanice au 
fost diminuate. (12) Folosirea particulelor de silice 
topită şi a nanoparticulelor de dicalciu sau tetra-
calciu fosfat a dus la îmbunătăţirea proprietăţilor 
mecanice şi a potenţialului de remineralizare. (67) 
Alte arii de dezvoltare se referă la incorporarea de 
agenţi antibacterieni de tip derivaţi de fl uor, clor-
hexidină, nanoparticule de oxid de zinc (12). Ideea 
dezvoltării unor materiale „inteligente“ care să 
„răs pundă“ mediului înconjurător prin eliberarea 
de ioni cu rol în remineralizare sau cu efect anti-
microbian rămâne un punct de concentrare al cerce-
tărilor actuale. 

Biomaterialele compozite constituie una dintre 
principalele preocupări ale cercetării din ultimii 
ani, din dorinţa îndeplinirii dezideratelor estetice şi 
funcţionale ale pacienţilor, cu scopul îmbunătăţirii 
performanţelor clinice ale restaurărilor prin ame-
liorarea compoziţiei, dezvoltarea de noi strategii de 
aplicare şi optimizarea proprietăţilor mecanice şi 
biologice ale biomaterialelor.
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