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Ειζαγωγή 

Σηε γεληθή νδνληηαηξηθή θαη εηδηθόηεξα ζηελ ελδνδνληία, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

εκθξαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ απόθξαμε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ξηδηθώλ 

ζσιήλσλ κε ην γεηηνληθό πεξηβάιινλ (ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, πεξηνδνληηθνί ηζηνί) 

απνηειεί  πξόθιεζε δεδνκέλνπ όηη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζεη είλαη 

ηδηαίηεξα αληίμνεο. 

Καηά θαηξνύο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα πιηθά γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα ζθνπό 

όπσο: ακάιγακα, πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, εληζρπκέλεο θνλίεο νμεηδίνπ ηνπ 

ςεπδαξγύξνπ κε επγελόιε (IRM, Super EBA), ξεηηλώδε θαη παιντλνκεξή πιηθά, 

Cavit θ.ά. Τε ηειεπηαία δεθαεηία ην ελδηαθέξνλ έρεη ζπγθεληξώζεη έλα λέν θαη πνιιά 

ππνζρόκελν πιηθό, ην Mineral Trioxide Aggregate (MTA-ζύκπινθν ηξηνμεηδίσλ ηνπ 

αζβεζηίνπ).  Η κεγάιε επηηπρία ηνπ ΜΤΑ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη εκθαλίδεη πνιύ 

θαιέο βηνινγηθέο ηδηόηεηεο θαη παξνπζηάδεη κία βαζηθή ηδηαηηεξόηεηα έλαληη ησλ 

άιισλ πιηθώλ· επάγεη ηελ απεπζείαο ελαπόζεζε ελαζβεζηησκέλνπ ηζηνύ ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ κε κεραληζκό ν νπνίνο δελ έρεη εμαθξηβσζεί πιήξσο. 

 

MTA και νανοηεσνολογία 

Τν ΜΤΑ είλαη έλα πιηθό κε ηε κνξθή ζθόλεο, ε νπνία πεξηέρεη κηα κεγάιε πνηθηιία 

ζπζηαηηθώλ όπσο  ηξηζζελέο ππξηηηθό αζβέζηην, δηζζελέο ππξηηηθό αζβέζηην, νμείδην 

ηνπ αζβεζηίνπ, ηξηζζελέο αξγηιηνύρν αζβέζηην, νμείδην ηνπ βηζκνπζίνπ θ.ά. ε 

θνθθνκεηξία ησλ δηαζεζίκσλ ζήκεξα ζθεπαζκάησλ θπκαίλεηαη έσο 25κm . Πιεζώξα 

εξεπλεηηθώλ κειεηώλ ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε όηη ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ ΜΤΑ 

παξνπζίαδεη κεγάιε νκνηόηεηα κε ην θνηλό νηθνδνκηθό ηζηκέλην (ηζηκέλην Portland-

PC). Τα πδξόθηια ζπζηαηηθά ηεο ζθόλεο ζθιεξαίλνπλ παξνπζία πγξαζίαο νδεγώληαο 

ζην ζρεκαηηζκό κίαο θνιινεηδνύο γέιεο κε  pH 10,2. Η γέιε πήδεη ζε ζθιεξή κάδα 

κέζα ζε 3 κε 4 ώξεο κε ηειηθό pH 12,5. Ο απμεκέλνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ζθιήξπλζε ηνπ ΜΤΑ είλαη ην θπξηόηεξν κεηνλέθηεκά ηνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα 

ε απόθαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε δνληηνύ λα γίλεηαη ζε δεύηεξν ρξόλν (ζπλήζσο κεηά 

από 1-3 κέξεο) επηηείλσληαο ηελ ηαιαηπσξία ηνπ αζζελνύο.    

Τα ηειεπηαία ρξόληα ε λαλνηερλνινγία έρεη αιιάμεη ην ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλόκαζηε ηνλ πιηθό θόζκν. Παγθνζκίσο απνηειεί έλαλ από ηνπο πην 

ελεξγνύο εξεπλεηηθνύο ηνκείο κε δπλαηόηεηεο ακέηξεησλ εθαξκνγώλ. Η επηηπρήο 

παξαζθεπή λαλνδνκεκέλνπ ηζηκέληνπ Portland  κε βειηησκέλεο ρεκηθέο θαη θπζηθέο 

ηδηόηεηεο έρεη αλνίμεη λένπο νξίδνληεο επηηξέπνληαο ηελ επέθηαζε ηεο λαλν-

ηερλνινγίαο θαη ζε πιηθά παξόκνηαο ρεκηθήο ζύζηαζεο όπσο ην ΜΤΑ. 

Η λαλνδόκεζε ηνπ ΜΤΑ, έρνληαο σο πξόηππν ην PC, ζα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηηο 

ηδηόηεηέο ηνπ θαη παξάιιεια ζα κεηώζεη ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζθιήξπλζε 

ηνπ πιηθνύ. Με απηό ην ηξόπν ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα απνθαηάζηαζεο ησλ δνληηώλ 

ζηα νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ΜΤΑ ζηελ ίδηα ζπλεδξία. 

 

 

 

 

 

 



Σςμπεπάζμαηα 

Μεηά ηε δηεξεύλεζε θαη αλαζθόπεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα 

κνλαδηθά αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία  κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζρεηηθά κε 

ην ΜΤΑ είλαη: 

1. Πξόθεηηαη γηα έλα κηθξνδνκεκέλν πιηθό κε κεραληθέο θαη βηνινγηθέο 

ηδηόηεηεο  αλώηεξεο ησλ ππνινίπσλ πιηθώλ απόθξαμεο ηνπ πνιθνύ. Ωζηόζν 

νη ηδηόηεηέο ηνπ δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο θαη ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζνύλ 

ζε κεγαιύηεξν βαζκό. 

2. Παξόιν πνπ δελ γλσξίδνπκε ηα πάληα γηα ην ΜΤΑ, πηζηεύνπκε πσο ε 

εθαξκνγή ηεο λαλνηερλνινγίαο κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ 

αθόκε πεξηζζόηεξν θαζηζηώληαο ην, καδί κε ην ηηηάλην, έλα από ηα πιένλ 

βηνζπκβαηά θαη εύρξεζηα πιηθά  ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκώλ πγείαο. 

 

 

 

 

 


