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      Σύνθετα υλικϊ οδοντιατρικού κεραμικού/βιοενεργόσ υϊλου 
παραςκευαςμϋνα με τη μϋθοδο τησ κολλοειδούσ γϋλησ ϋχει αποδειχθεύ ότι 
αναπτύςςουν ςτρώμα βιολογικού υδροξυαπατύτη μετϊ την εμβϊπτιςη ςε υγρό 
προςομούωςησ του πλϊςματοσ του ανθρώπινου αύματοσ (SBF). Ωςτόςο, για να 
ϋχουν εφαρμογό ςτην Ακύνητη Προςθετικό, εκτόσ από καλό βιολογικό 
ςυμπεριφορϊ θα πρϋπει να ϋχουν και μηχανικό ακεραιότητα. Επομϋνωσ, ο 
ςκοπόσ τησ παρούςασ εργαςύασ όταν η παραςκευό και ο χαρακτηριςμόσ ενόσ 
ςύνθετου οδοντιατρικού κεραμικού με τη μϋθοδο τησ κολλοειδούσ γϋλησ, η in 
vitro μελϋτη τησ βιοενεργότητϊσ του και τϋλοσ η μελϋτη τησ αντοχόσ του ςτην 
κϊμψη. 

Το ςύνθετο υλικό παραςκευϊςτηκε με τη μϋθοδο τησ κολλοειδούσ γϋλησ, 
όπου κατϊ το ςτϊδιο τησ γελοπούηςησ προςτϋθηκε 70% κ.β. οδοντιατρικού 
κεραμικού (IPS InLine®, Ivoclar). Η παραςκευαςθεύςα ςκόνη αναμύχθηκε με 
διςαπεςταγμϋνο νερό και καταςκευϊςτηκαν διςκοειδό δοκύμια, ενώ αντύςτοιχα 
δοκύμια του οδοντιατρικού κεραμικού χρηςιμοποιόθηκαν ωσ μϊρτυρεσ. Δϋκα 
δοκύμια από κϊθε υλικό τοποθετόθηκαν ςε ςυςκευό φόρτιςησ  τριών ςημεύων 
(3-point bending test) ςύμφωνα με το ISO 6872. Η in vitro βιοενεργότητα των 
δοκιμύων μελετόθηκε ςε c-SBF για 0, 9 και 18 μϋρεσ, ενώ το διϊλυμα 
ανανεωνόταν μετϊ από 6h, 24h και κϊθε 2 μϋρεσ. Τα δοκύμια πριν και μετϊ την 
εμβϊπτιςη χαρακτηρύςτηκαν με η Φαςματοςκοπύα Υπερύθρου (FTIR) και 
Μικροςκοπύα Σϊρωςησ (SEM-EDS).  
      Το αρχικό φϊςμα FTIR των δοκιμύων επιβεβαύωςε την παρουςύα και των δύο 
ςυςτατικών ςτο μικτό υλικό ( κορυφϋσ που αποδύδονται ςτο αλουμινοπυριτικό 
δύκτυο και κορυφϋσ που αποδύδονται ςτο λευκύτη, την κύρια κρυςταλλικό φϊςη 
ςτα οδοντιατρικϊ κεραμικϊ). Επιπλϋον, ανιχνεύτηκαν και κορυφϋσ που 
αποδύδονται ςτον υδροξυαπατύτη.  Η ςποραδικό ανϊπτυξη του υδροξυαπατύτη 
παρατηρόθηκε ϋπειτα από 9 ημϋρεσ ςτην επιφϊνεια όλων των δοκιμύων, η οπούα 
μετϊ από 18 ημϋρεσ όταν πλόρωσ καλυμμϋνη από απατύτη. Η μϋςη τιμό τησ 
αντοχόσ ςτην κϊμψη (48.5 ± 7.4 MPa) και η ανϊλυςη του μϋτρου Weibull (6.06) 
του ςύνθετου υλικού όταν κοντϊ ςτισ ελϊχιςτεσ τιμϋσ που προτεύνονται για την 
εμπορικό χρόςη ενόσ οδοντιατρικού κεραμικού [1,2]. Συμπεραςματικϊ, το 
ςύνθετο οδοντιατρικό κεραμικό επιδεικνύει καλό βιολογικό ςυμπεριφορϊ και 
μηχανικό ακεραιότητα και κατ’επϋκταςη μπορεύ δυνητικϊ να χρηςιμοποιηθεύ 
ςτην προςθετικό οδοντιατρικό.  
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