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Τα βηνϋιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επαλνξζωηηθέο νξζνπαηδηθέο επεκβάζεηο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο νιηθέο αξζξνπιαζηηθέο γόλαηνο θαη ηζρίνπ απνηεινύληαη θπξίωο από θξάκαηα 

ηηηαλίνπ, θξάκαηα θνβαιηίνπ-ρξωκίνπ θαη εηδηθήο ζύζηαζεο αλνμείδωηνπο ράιπβεο [1],[2]. 

Τα θξάκαηα ηηηαλίνπ πξνηηκώληαη ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηωλ κεραληθώλ ηνπο ηδηνηήηωλ θαη ηεο 

βηνζπκβαηόηεηάο ηνπο πνπ απμάλεηαη κε ηελ παζεηηθνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπο, ελώ ην 

πξόβιεκα ηεο απμεκέλεο ειαζηηθόηεηαο ηνπο ζε ζρέζε κε απηή ηωλ νζηώλ αληηκεηωπίδεηαη 

κε ηελ πξνζζήθε ζπαλίωλ ζηνηρείωλ κεηάπηωζεο όπωο είλαη ην Βαλάδην, ην Νηόβην, ην 

Ταληάιην θαη ην Ζηξθόλην[3].  

   Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειεί έλα πεξίπινθν ρεκηθό πεξηβάιινλ κε δξαζηηθέο 

νπζίεο θαη κεηαβνιίηεο πνπ κπνξνύλ λα δξάζνπλ θαη ζαλ ζπκπιεθηηθνί παξάγνληεο, Οη 

δηάθνξεο πξωηεΐλεο π.ρ. ζπλδεόκελεο κε ηα κεηαιιηθά ηόληα ηα δηαζπείξνπλ ζην 

αλζξώπηλν ζώκα, ελώ παξάιιεια δηαβξώλεηαη ην βηνϋιηθό [4]. Επηπξόζζεηα ε 

εηζαγωγή ελόο νξζνπαηδηθνύ εκθπηεύκαηνο ζπλνδεύεηαη από εθδήιωζε θιεγκνλήο, κε 

ζπλέπεηα ηελ απειεπζέξωζε δξαζηηθώλ ρεκηθώλ εηδώλ Ο2
-
, Ο2

2-
, πνπ αιιειεπηδξνύλ κε 

απηό. 

             Σηε βηβιηνγξαθία έρεη κειεηεζεί εθηελώο ε ζπκπεξηθνξά ηωλ θξακάηωλ  ηηηαλίνπ ζε 

δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ, θαη ε επίδξαζε ζπκπιεθηηθώλ παξαγόληωλ, όπωο ην θηηξηθό 

νμύ θαη ην EDTA, ζε θξάκαηα ηνπ ζηδήξνπ θαη ηηηαλίνπ ηόζν κε ειεθηξνρεκηθέο κεζόδνπο 

(π.ρ. CV) όζν θαη κε κεζόδνπο πξνζδηνξηζκνύ δνκήο (XPS)[5]. Σε πξνεγνύκελεο εξγαζίεο 

ηεο νκάδαο καο ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο  ηεο αληίδξαζεο ηνπ H2O2 κε νμείδηα θαη άιαηα ηωλ 

νμεηδίωλ ηωλ κεηάιιωλ κεηάπηωζεο (Mo,W, Nb, V, Ni) απνκνλώζεθαλ θαη 

ραξαθηεξίζζεθαλ ζύκπινθα κε ππνθαηαζηάηεο ππεξόμννκάδεο θαη κόξηα βηνινγηθήο 

ζεκαζίαο, όπωο ην αζθνξβηθό νμύ θαη παξάγωγα δηπδξόμπβελδνιίνπ,  θηλνιίλεο θαη 

ππξηδίλεο [6-10].         

            Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε επίδξαζε H2O2 ζε κέηαιια πνπ απνηεινύλ 

ζπζηαηηθά βηνπιηθώλ θαη ζηα αληίζηνηρα νμείδηα ηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξνπζία 

ζπκπιεθηηθώλ παξαγόληωλ, ΕDTA, ζαιηθπιηθό θαη γαιαθηηθό νμύ ζε δηάιπκα Ringer 

Lactate. Η αμηνιόγεζε ηεο έθηαζεο ηεο δηάβξωζεο βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δνκήο 

θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο ηωλ δηαιπηώλ κεηαιιηθώλ ζπκπιόθωλ πνπ πξνθύπηνπλ, κε 

θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο όπωο UV-Vis, Ramman, ΕPR, IR θαη XPS. Επίζεο κειεηάηαη ε 

επίδξαζε  ηωλ ζπκπιεθηηθώλ παξαγόληωλ ζην δπλακηθό ηεο νμείδωζεο ηωλ κεηαιιηθώλ 

ζπζηαηηθώλ ηωλ θξακάηωλ κε ηε κέζνδν ηεο θπθιηθήο βνιηακεηξίαο. 
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