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Ειζαγωγή/Σκοπός: Οη in-vitro πξνζνκνηώζεηο ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ εμέιημε 

θαη βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ νδνληηαηξηθώλ πιηθώλ, ρσξίο δπζηπρώο ηελ ύπαξμε 
θάπνηαο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ θιηληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθώλ θαη ηελ αληίζηνηρε 
ζηνλ πξνζνκνησηή. Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα ζπγθξίλεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά νινθεξακηθώλ γεθπξώλ ζηνλ πξνζνκνησηή κάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ηνπ Regensburg κε ηελ αληίζηνηρε ζηελ θιηληθή πξάμε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. 

Υλικά και Μεθοδολογία: 20 γέθπξεο από Cercon 20 από InCeram, 20 από Empress2 
θαη 20 από Vectris θαηαζθεπάζζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 
ζπγθνιιήζεθαλ ζε αλζξώπηλα πξόζζηα δόληηα. Οη γέθπξεο ππέζηεζαλ ηερλεηή 

γήξαλζε ζε ζπλζήθεο ζηνκαηηθνύ πεξηβάιινληνο (TCML1: 18000x5°/55°C, H20, 
2ιεπηά θάζε θύθινο, 3.6*106x50N; ηερλεηό πεξηνδόληην, αλζξώπηλνη αληαγσληζηέο) 
θαη ηα πνζνζηά απνηπρίαο ζπγθξίζεθαλ κε δηαζέζηκα θιηληθά ζηνηρεία (Medline). Οη 

παξάκεηξνη πξνζνκνίσζεο πξνζαξκόζηεθαλ αλαιόγσο γηα ηελ επίηεπμε ελόο 
ζπζρεηηζκνύ κεηαμύ in-vivo ζπκπεξηθνξάο θαη in-vitro πξνζνκνίσζεο. Η πξνζνκνίσζε 
επαλαιήθζεθε κε ηηο αλαζεσξεκέλεο παξακέηξνπο (TCML2). Μεηά από θάζε 

πξνζνκνίσζε νη ελαπνκείλαληεο γέθπξεο δνθηκάζζεθαλ ζηελ αληνρή ηνπο ζηε ζιίςε 
(Zwick 1446, Zwick, G, v=1mm/min). Σηαηηζηηθή αλάιπζε: Mann-Whitney-U test θαη 
Kaplan- Meier (α=0.05).  

Αποηελέζμαηα:  

   Empress2 Cercon InCeram Vectris/Targis 

Αληνρή ζηε ζιίςε [N]  

κεηά από TCML1  

403 (278/453) 517(455/529) 325 (164/584) 689(580/780) 

Αληνρή ζηε ζιίςε [N]  

κεηά από TCML2 

426 (297/559) 320(295/381) 405 (344/558) 541(425/590) 

H καζεκαηηθή εμίζσζε πνπ πξνέθπςε θαη ζπζρεηίδεη ηελ in-vivo θαη in-vitro 
ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθώλ είλαη ε αθόινπζε: 

                                                                           όπνπ α1,α2,β1,β2 νη παξάκεηξνη  

 αλάινγα κε ην πιηθό. 

Σσμπεράζμαηα: Η ρξεζηκνπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ πξνζνκνίσζεο γηα 

ηελ ηερλεηή γήξαλζε αθίλεησλ πξνζζεηηθώλ εξγαζηώλ από δηαθνξεηηθά πιηθά 
παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Σηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο θαηέζηε δπλαηή ε ζύγθξηζε ησλ in-
vivo θαη in-vitro πνζνζηώλ απνηπρίαο πξνζαξκόδνληαο ηηο παξακέηξνπο πξνζνκνίσζεο 

θαζώο θαη ε αλάπηπμε κηαο καζεκαηηθήο ζρέζεο κεηαμύ in-vivo θαη in-vitro 
ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθώλ.  
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