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Rapid polimerizációjú, valamint előmelegített műgyanta
bázisú fogászati anyagok fizikai és biokompatibilitási vizsgálata. A gyártói ajánlás szerint a rapid polimerizációjú
kompozit tömőanyagok esetén erre alkalmas polimerizációs lámpával 3 másodperc alatt érhető el - akár 4 mm
rétegvastagságban - megfelelő mértékű kötés. Azonban
mind a rétegvastagság, mind pedig a rövid expozíciós idő
a megfelelő monomer-polimer átalakulás hátráltató tényezői lehetnek, kiegészülve az anyag zsugorodása miatt
kialakuló belső stresszel, ami résképződést idézhet elő a tömés és a fog között. Az elégtelen polimerizáció reagálatlan
monomerek kioldódását eredményezheti szájkörülmények
között, melyek a pulpába diffundálhatnak a tubuláris szerkezetű dentinen keresztül. A monomerek sejtekre kifejtett
toxikus hatása jól ismert, bár részleteit a mai napig kutatják.
Azonban ez a kémiai hatás kiegészülhet termális hatással is,
mely mind a megvilágításra használt lámpa magas intenzitása, mind pedig a kompozit exoterm polimerizációja során
képződő hő révén további sejtkárosodást okozhat a pulpális sejteken. Ez a hőhatás az egyéb szempontból előnyösnek
számító előmelegített kompozitok esetén még jelentősebb.
Kutatásaink során micro-CT vizsgálattal tesztelnénk a zsugorodás okozta résképződést, mérnénk a polimerizáció
során képződő hő intrapulpális megnyilvánulását, valamint
3D pulpális szövetmodellen vizsgálnánk a sejteken fizikai
és kémiai ingerekre bekövetkező hisztomorfometriai és immunhisztokémiai változásokat.
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