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Cuvinte cheie: reacţii adverse, reacţii alergice, reacţii toxice, reacţii idiosincrazice,
mucoasa orală, biocompatibilitate, materiale dentare, răşini compozite, monomer
rezidual, elemente minerale salivă, analiza salivei umane, testare patch, biopsie,
ecografie de mucoasă orală, cromatografie lichidă de înaltă performanţă,
spectrofotometrie, microscopie în lumină polarizată cu nicolii încrucişaţi, microscopie
electronică de baleaj, microscopie de forţă atomică, absorbţie apă/salivă artificială,
citotoxicitate, rezistenţa la compresiune, rezistenţa la încovoiere, rezistenţa la
tracţiune.

INTRODUCERE
Principiul primordial care stă la baza tuturor terapiilor este cel biologic,
asimilȃndu-se axiomei atribuite lui Hippocrates „primum non nocere”. Medicina
dentară nu face excepţie de la această regulă fundamentală, analiza raportului riscbeneficiu fiind extrem de importantă ori de cȃte ori se impune intervenţia terapeutică.
Reabilitarea orală presupune utilizarea unei game extinse de materiale dentare care,
potrivit fiecărei specialităţi, deservesc funcţional şi estetic cerinţele terapeutice.
Biocompatibilitatea materialelor dentare, în acest context, trebuie să reprezinte
preocuparea principală, constantă a cercetătorilor aflaţi într-o permanentă dinamică
de perfectare a cunoaşterii. Exigenţele din ce în ce mai mari atât de ordin mecanic, dar
mai ales fizionomic, au determinat dezvoltarea şi utilizarea unor noi materiale care în
mod obligatoriu trebuie să fie biocompatibile. Utilizarea materialelor dentare trebuie
să ţină cont de natura chimică, de caracteristicile mecanice, fizice, de tehnicile de
manipulare pentru a prezenta proprietăţi optime. Preocupările legate de calitatea
materialelor dentare au condus spre studii interdisciplinare evidențiate de o relaţie
strânsă între diferite domenii ştiinţifice (fizică, chimie, biologie, ştiinţa
biomaterialelor), tehnici aplicate şi stomatologia clinică. Practica stomatologică clinică

nu depinde doar de înţelegerea diferitelor tehnici de aplicare ci şi de aprecierea
principiilor fundamentale biologice, chimice şi fizice.
Reacţiile adverse asociate cu materialele dentare, deşi rare ca frecvenţă, sunt
posibile şi de cele mai multe ori apar ca o consecinţă a unui diagnostic incomplet,
formulat în urma unei anamneze sau examinări superficiale. Manifestările clinice ale
reacţiilor adverse interesează aproape în toate cazurile mucoasa orală, fiind semnalate
şi reacţii sistemice sau la distanţă. Dificultatea aprecierii unor astfel de reacţii rezidă în
principal în frecvenţa redusă de apariţie a acestora, fiind corelate atȃt cu reactivitatea
individuală, cȃt şi cu necesitatea instituirii unui protocol multidisciplinar de examinare
a tututor factorilor implicaţi în etiologie. Revizuirea metodele de investigaţie, puţine ca
număr, dar şi analiza stabilităţii materialelor dentare în condiţiile oferite de cavitatea
orală, comportă, deopotrivă, o necesitate cu scopul de a îmbunătăţi strategiile de
prevenţie a reacţiilor de orice tip.
Pentru a veni în sprijinul cercetării acestei tematici, în cadrul tezei de faţă au
fost elaborate 5 studii. Studiile se înscriu în linia modernă de cercetare translaţională
în vederea elaborării unor strategii conforme cu politicile care promovează
optimizarea terapiilor cu rol de a îmbunătăţi sistemul sanitar.

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
OBIECTIVE GENERALE
(i) îmbunătăţirea metodelor de investigaţie specifice reacţiilor adverse asociate
cu materiale dentare;
(ii) stabilirea corelaţiilor dintre leziunile mucoasei cavităţii orale, materialele
dentare şi reactivitatea individuală (sensibilitatea epicutanată);
(iii) evaluarea complexă a stabilităţii materialelor dentare prin metode
combinate de analiză;
(iv) analiza toxicităţii materialelor dentare;
(v) evaluarea biocompatibilităţii materialelor dentare în contextul ansamblului
de cerinţe funcţionale şi estetice.
Studiul 1. Analiza salivei umane în contextul reacţiilor adverse induse de
materiale dentare – studiu de literatură
Scopul studiului a reprezentat investigaţia sistematică a literaturii de
specialitate cu privire la datele raportate pȃnă în prezent referitoare la utilizarea
analizei salivei umane în asociere cu reacţiile adverse induse de materiale dentare.
Material şi metodă
Investigaţia literaturii de specialitate în contextul propus a urmărit depistarea
articolelor ştiinţifice relevante publicate până în prezent utilizând motorul de căutare
„PubMed”. Selecţia articolelor a interesat strict publicaţiile în cadrul cărora s-au
efectuat analize ale salivei umane la pacienţii care au prezentat reacţii adverse asociate
cu materialele dentare, fără a impune metode specifice de analiză a salivei umane sau
doar anumite tipuri de reacţii adverse sau materiale dentare.

Rezultate
Din totalul de 329 articole găsite în urma aplicării combinaţiei de termeni în
baza de date PubMeD, doar 239 au fost disponibile în versiunea „full text”.
Procesul de selecție a studiilor a continuat mai apoi prin excluderea publicațiilor
după următoarele criterii: nu au vizat domeniul medicinii dentare, nu au presupus
analiza salivei umane și nu au fost corelate cu reacțiile adverse produse de materiale
dentare, fiind astfel excluse 237 de articole. În final, s-a obținut un număr extrem de
redus, de doar două articole care au corespuns criteriilor de includere și au fost supuse
analizei. Ambele publicaţii ştiinţifice au fost studii clinice transversale pe un lot redus
de pacienţi.
Concluzii
Analiza salivei în scop diagnostic se practică în numeroase specialităţi medicale.
Este o procedură neinvazivă, uşor acceptată de pacienţi, care oferă informaţii
valoroase pentru acurateţea diagnosticului şi optimizarea terapiilor necesare.
Având în vedere aceste aspecte analiza salivei trebuie să fie exploatată și în
contextul asocierii cu reacțiile adverse. Analiza salivei umane nu are ca obiectiv
singular identificarea valorilor concentrațiilor de substanţe sau elemente asociate cu
reacțiile adverse, ci și a factorilor care favorizează exacerbarea sau care crează un
mediu prielnic pentru dezvoltarea unor asemenea reacții. Sunt necesare studii viitoare
ale reacţiilor adverse corelate cu materialele dentare care să cuprindă analiza salivei
umane. Design-ul unor asemenea studii trebuie să presupună o cazuistică variată în
manifestări clinice şi o gamă completă de materiale dentare responsabile de reacţii
adverse pentru o mai bună înţelegere a etiologiei acestora.
Studiul 2. Reacţiile adverse induse de materiale dentare - studiu clinic
Obiectivul studiului a fost elucidarea fenomenolor patologice specifice
reacţiilor adverse asociate cu materialele dentare cu scopul de a furniza un diagnostic
complex şi implicit o strategie terapeutică optimă; gradul de complexitate, în stabilirea
corelaţiilor acestei anchete, este redat de multitudinea de investigaţii cu caracter
multidisciplinar.
Material şi metodă
S-a realizat un studiu clinic transversal pe un lot de 20 de pacienţi (2 barbaţi şi
18 femei) care s-au adresat Clinicii de Dermatologie din cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca pentru leziuni la nivelul mucoasei
bucale cronice, rebele la tratament, unele asociate cu erupţii cutanate. Pacienții au
urmat același protocol: examinare clinică, testare patch, examen bacteriologic sau
micologic pentru excluderea unei leucoplazii micotice sau microbiene, ecografie de
mucoasa orală în cazul leziunilor suspecte, examinare stomatologică şi recoltare de
salivă nestimulată. Toţi pacienții incluși în studiu au beneficiat de testare patch pentru
determinarea sensibilității epicutanate la substanţele conţinute de materialele dentare,
biopsii ale mucoasei orale în situaţiile în care s-a impus examinarea histologică,
precum și recoltări de salivă nestimulată în vederea analizei monomerului rezidual
prin cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC) și a elementelor prezente în
salivă prin spectrofotometrie.

Rezultate
Distribuția pe sexe a pacienților participanți în studiu a fost: 10% bărbați și 90%
femei, iar vârsta medie 51,95 ani. Leziunile de la nivelul cavității orale, identificate la
pacienții incluși în studiu au cuprins în ordinea frecvenţei: leziuni eritematoase, leziuni
lichenoide, hiperplazie gingivală, leziuni aftoase, lichen plan oral, neoplasm oral și
depozite de pigment. Din totalul de materiale dentare depistate în cavitatea orală a
pacienților sub forma diferitelor restaurări, următoarele au fost asociate reacțiilor
adverse: metal, rășină compozită, rășină acrilică
și amalgam. Tratamentele
stomatologice în cadrul cărora s-au utilzat materialele responsabile de reacții adverse
prezentate anterior, au interesat, în ordinea frecvenței, tratamentul protetic,
tratamentul odontal și tratamentul ortodontic.
Substanțele din bateria dentară standard care au provocat reacții pozitive în
cadrul testării epicutanate a pacienților au fost reprezentate de: Nickel (II) sulfate
hexahydrate, Potassium dichromate, Cobalt (II) chloride hexahydrate, Copper (II)
sulfate pentahydrate, Palladium (II) chloride, Bisphenol A dimethacrylate, Sodium
tetrachloropalladate (II) hydrate, Gold (I) Sodium thiosulfate dehydrate,
Methylhydroquinone, Urethane dimethacrylate, Drometrizole / (2(2-Hydroxy-5methyl-phenyl)benzotriazol)
și
Tetrahydrofurfuryl methacrylate. Referitor la
substanţele asociate cu reacţii adverse indicate de alergenii identificaţi în cadrul
testării patch, se disting următoarele procente: 84% metale și 16% monomer rezidual.
Analiza HPLC a identificat concentrațiile de monomeri din saliva nestimulată
recoltată de la pacienți, după cum urmează: TEGDMA, UDMA și BisGMA. Analiza
valorilor medii ale concentrațiilor de elemente din saliva nestimulată recoltată de la
pacienți a demonstrat în afara valorilor ridicate de Mg, Fe și Zn, valori crescute pentru
Cu, urmat de Sr, Cr, Ni, Mn, Pb și Ag și valori scăzute pentru Na și Co.
Concluzii
Evaluarea prezenței monomerului rezidual și a elementelor din saliva umană
reprezintă un mijloc de investigație suplimentar în stabilirea deopotrivă a unui
diagnostic complex, dar și a unui prognostic al reacțiilor adverse induse de materialele
dentare. Examinarea corelațiilor permite astfel înțelegerea pe deplin atât a dinamicii,
cât și a relației dintre compoziția salivei și reacțiile adverse asociate. Analiza HPLC a
salivei nestimultate recoltată de la pacienţii incluşi în studiu a detectat prezenţa
monomerilor responsabili de sensibilitatea epicutanată la aceeaşi pacienţi.
În afara cuantificării prezenței în saliva umană a elementelor sau a substanțelor
direct responsabile de apariția reacțiilor adverse, având în vedere mecanismele
intricate care stau la baza producerii acestora, este importantă acordarea unei atenții
deosebite tuturor factorilor care influenţează intensitatea sau exacerbarea reacțiilor,
precum balanța de Fe care favorizează, în cazul excesului, dezvoltarea microorganismelor și astfel instalarea unui mediu prielnic declanșării reacțiilor adverse;
raportul Zn/Cu cu impact în imunitatea celulară și umorală; reactivitatea individuală
asociată cu starea generală de sănătate a pacientului.
În acest context, al reacţiilor adverse induse de materialele dentare, studiul de
faţă relevă că analiza salivei umane este importantă pentru diagnosticul etiologic al
acestor reacţii si implicit pentru conceperea unui plan de tratament adecvat.

Cercetarea științifică în domeniul reacțiilor adverse asociate cu materialele
dentare, până în prezent, nu a fost orientată cu predilecţie spre analiza salivei umane,
deși rolul acesteia a fost demonstrat de numeroase studii. Studiul de faţă implică o
abordare complexă şi originală prin includerea analizei salivei umane în suita
metodelor de investigaţie. Această abordare reprezintă practic noutatea sau
originalitatea prezentei lucrări care deschide astfel noi oportunități sau direcții de
cercetare.
Cunoaşterea compoziţiei materialelor utilizate, a sensibilităţii pacienţilor,
posibilele reacţii adverse, consulturile de specialitate periodice, depistarea şi
înlăturarea timpurie a factorilor responsabili de reacţiile adverse la nivelul cavităţii
bucale reprezintă aspecte importante asupra cărora trebuie atrasă atenţia pentru a
evita complicaţiile severe (lichen plan, neoplasm, etc).
Coroborarea rezultatelor obţinute în cadrul cercetării actuale relevă o corelaţie
strȃnsă între reacţiile adverse şi materialele dentare utilizate demonstrată prin testele
patch, HPLC şi spectrofotometrie.
Sensibilitatea la materialele dentare prin patch testuri şi determinarea
substanţelor prezente în saliva umană (monomeri reziduali, minerale) sunt indicate la
toţi pacienţii care beneficiază de tratament stomatologic.
Studiul 3. Stabilitatea materialelor compozite în apă şi salivă artificială
Scopul studiului a fost evaluarea a patru materiale compozite comerciale
utilizate în terapia protetică, în ceea ce priveşte absorbţia de apă şi salivă artificială,
comportamentul eliberării monomerului rezidual în apă şi salivă artificială şi
caracteristicile de suprafaţă ale acestora, înainte şi după expunerea la cele două medii.
Material şi metodă
Materialele compozite au fost analizate prin măsurători privind absorbția de
apă/salivă artificială, conţinutul de monomeri reziduali (prin cromatografie lichidă de
înaltă performanță - HPLC) și structura de suprafaţă (prin microscopie electronică de
baleaj - SEM și microscopie de forță atomică - AFM) înainte şi după expunerea la
apă/salivă artificială. Monomerii reziduali investigați au fost dimetacrilatul de uretan
(UDMA), dimetacrilatul de trietilen glicol (TEGDMA) şi metacrilatul de bisfenol A
glicidil (BisGMA). Rezultatele tuturor testelor au fost corelate cu absorbția de
apă/salivă artificială.
Rezultate
În cazul tuturor eșantioanelor examinate, suprafața acestora devine mai rugoasă
în urma contactului prelungit cu saliva artificială comparativ cu contactul prelungit cu
apa. După o perioadă prelungită de stocare în apă/salivă artificială pe suprafața
eșantioanelor se observă apariția unor gap-uri, ca urmare a desprinderii unor particule
de pe suprafața materialului. În unele cazuri (Relyx, Solidex) pătrundera apei/salivei
artificiale în imperfecțiunile create provoacă o ușoară gonflare a suprafeței, aceste
eșantioane având cea mai netedă suprafață. Cea mai rugoasă suprafață a fost observată
la eșantioanele Variolink. În cazul tuturor eșantioanelor supuse studiului, după o
perioadă de 44 zile, s-au determinat valori procentuale mai mici ale absorbției de
salivă artificială față de absorbția de apă.

Materialele cu suprafața mai netedă (Relix, Solidex) au absorbit o cantitate mai
mare de apă/salivă artificială comparativ cu materialele cu suprafața mai rugoasă
(Variolink, Adoro). Referitor la compoziția matricei organice, toate materialele
investigate au ca monomer de bază UDMA. Monomerul de diluţie, respectiv alți
monomeri, nu sunt specificați clar în datele de la producători. Metoda prin HPLC,
utilizată în cercetarea actuală, se bazează pe identificarea celor mai utilizați monomeri
întâlniți în compoziția matricei organice la majoritatea materialelor compozite
comerciale (BisGMA, TEGDMA și UDMA). În urma analizei HPLC, în cazul materialului
Relyx, atât în proba de apă, cât și în cea de salivă, nu s-a regăsit deloc monomerul de tip
UDMA; în schimb, s-au regăsit procente scăzute de monomer de tip TEGDMA. Valorile
procentuale totale de monomer rezidual extras în apă/salivă artificială se referă de
fapt la cantitățile de monomeri de tip UDMA, respectiv TEGDMA, eliberate în mediul de
stocare.
Concluzii
Absorbția de apă din rășinile compozite este influențată de hidrofilicitatea
monomerilor din matricea organică, de natura și dimensiunea particulelor de
umplutură anorganice și de calitatea interfeței matrice/umplutură.
Deoarece matricea organică poate să conțină micro sau macropori, bule de aer
încorporate în etapa de mixare înainte de polimerizare și spații libere între lanțurile
interconectate de polimeri, uneori apa poate să fie absorbită fără a modifica volumul
materialului. În caz contrar, există o gonflare a materialului datorită hidrofilicității
unor monomeri. În studiul prezent, după 44 zile, concentrații mici de monomeri
TEGDMA și UDMA au fost determinate în extractele apoase, respectiv de salivă
artificială.
Studiul 4. Caracteristicile de suprafaţă şi citotoxicitatea materialelor
compozite
Obiectivul studiului a fost realizarea unui experiment in vitro în vederea
analizei biocompatibilității și proprietăților de suprafață a materialelor compozite
comerciale, utilizate în mod obișnuit în terapiile protetice; testarea biocompatibilității
celor patru materiale a vizat evaluarea efectelor citotoxice in vitro, urmarind
măsurarea viabilităţii culturii de keratinocite orale displazice caucaziene umane
(DOK); ipotezele nule testate au fost: (i) nu ar exista efecte semnificative ale tipului de
material asupra modificărilor de suprafață, (ii) nu ar exista efecte semnificative ale
mediului de stocare asupra modificărilor de suprafață, și (iii) nu ar exista efecte
semnificative asupra toxicităţii in vitro a compozitelor comerciale analizate.
Material şi metodă
Testele de evaluare a citotoxicităţii materialelor compozite au fost efectuate cu
ajutorul culturii de keratinocite orale displazice caucaziene umane DOK. Diferențele
statistice dintre materialele experimentale și grupurile de control au fost evaluate
folosind testul ANOVA cu 2 factori, urmată de post-testul Bonferoni. Suprafața
specimenelor a fost investigată prin microscopie optică mineralogică în lumină
polarizată cu nicolii încrucișați (PLM), microscopie de forţă atomică (AFM) şi

microscopie electronică de baleaj (SEM), înainte şi după imersia în salivă artificială a
probelor din fiecare material.
Rezultate
În studiul prezent, atât cele două compozite cu micro-umplutură (Adoro și
Variolink), cât și cele două materiale hibride pe bază de rășină (Solidex și Relyx)
prezentate la analiza SEM, demonstrează structuri compacte. Diferențe semnificative
între valorile rugozităţii (Ra) ale fiecărui compozit testat după imersia în salivă
artificială nu există, ipoteza nulă a fost respinsă. Prin urmare, modificarea suprafeței
după imersie în saliva artificială există, deci această ipoteză nulă a fost, de asemenea,
respinsă. În studiul de faţă, polimerizarea a fost realizată în 9 puncte, fiind considerat
un factor crucial în obținerea de performanțe clinice bune ale materialelor compozite.
Analizele SEM și AFM demonstrează, în lucrarea de faţă, că deși probele
Variolink și Relyx expuse la saliva artificială prezintă o suprafață compactă, similară cu
cea a specimenelor Adoro și Solidex, aceste materiale arată o creștere semnificativă a
rugozității suprafeței și a diametrului nanoparticulelor datorită unei modificări locale a
topografiei cu urme de eroziune umedă.
Rezultatele cercetării de faţă arată că specimenele Adoro și Solidex nu numai că
au prezentat cel mai bun comportament la contactul cu saliva artificială, ci au avut, de
asemenea, un impact mai mic asupra viabilității DOK în comparație cu Variolink, iar
această constatare poate fi corelată cu creșterea rugozității suprafeței constatată
atunci când aceste probe au fost expuse la saliva artificială.
Concluzii
Materialele compozite din lucrarea prezentă sunt sisteme complexe cu particule
cristaline în compoziţia umpluturii anorganice. Cantitatea de fază cristalină depășește
limita de detecție pentru difracţia razelor X (XRD), în cazul tuturor probelor.
Analiza structurii suprafeței dintre specimenele inițiale și cele expuse la saliva
artificială a detectat prezenţa unui aspect compact în ambele categorii și, deși Variolink
și Relyx au fost supuse creșterii rugozităţii de suprafaţă după expunerea la salivă
artificială, nu s-a înregistrat nici o alterare a compactității interne, demonstrȃnd un
bun comportament al cimenturilor pe bază de răşini în contact cu saliva artificială.
Imaginile AFM demonstrează că toate eșantioanele inițiale prezintă o suprafață
cu o compactitate adecvată aplicațiilor terapeutice pentru care au fost concepute
aceste materiale. Nu au fost constatate diferențe semnificative ale valorilor de
rugozitate a suprafeţei (Ra) pentru fiecare material compozit testat după imersia în
salivă artificială. Rezultatele au arătat că viabilitatea DOK nu a fost afectată grav de
expunerea la oricare dintre aceste materiale; cu toate acestea, Variolink a exprimat
valori mai mari, însă peste nivelul de toxicitate.
Pentru asigurarea unei performanțe mai bune în practica clinică, sunt necesare
studii pe termen mai lung atȃt in vitro, cȃt şi in vivo cu o mai mare varietate de
materiale compozite de analizat.

Studiul 5. Impactul proprietăţilor fizico-mecanice asupra stabilităţii şi
citotoxicităţii materialelor compozite
Scopul studiului a fost analiza proprietăților fizice a materialelor compozite
utilizate în terapia protetică în contextul interelaţiei dintre proprietățile mecanice și
compoziția, stabilitatea, respectiv citotoxicitatea acestor materiale.
Material şi metodă
Proprietățile mecanice ale materialelor compozite: rezistența la încovoiere,
compresiune și tracțiune, au fost interpretate statistic şi analizate în contextul
stabilităţii, citotoxicităţii şi caracteristicilor de suprafaţă ale acestora.
Rezultate
S-a înregistrat o variație semnificativă statistic (p < 0,012) a corelaţiilor
parametrilor analizaţi (analiza proprietăților fizice-încovoiere, compresiune, tracțiune;
citotoxicitate; absorbție apă/salivă artificială; monomeri reziduali în ambele extracteapă/salivă artificială; și proprietățile de suprafață-analiza SEM a specimenelor în faza
inițială, înainte de expunerea la apă/salivă artificială; respectiv analiza AFM după
expunerea la apă/salivă artificială).
Concluzii
Cercetarea de faţă nu relevă diferenţe semnificative ale proprietăţilor
materialelor studiate. Totuşi, în anumite situaţii, statistic s-a înregistrat o corelaţie
semnificativă (p < 0,012) a parametrilor analizaţi evidenţiind inter-dependenţa
acestora, aspect care creează premisele aprofundării cercetărilor pentru perfectarea
proprietăţilor biologice, funcţionale şi estetice.

CONCLUZII GENERALE
În urma analizei celor 5 studii realizate în cadrul tezei prezente se pot formula
următoarele concluzii:
1. Analiza salivei în scop diagnostic se practică în numeroase specialități
medicale. Este o procedură neinvazivă, ușor acceptată de pacienți, care oferă informații
valoroase pentru acuratețea diagnosticului și optimizarea terapiilor necesare.
2. Analiza salivei umane în contextul reacţiilor adverse induse de materialele
dentare nu are ca obiectiv singular identificarea valorilor concentrațiilor de substanţe
sau elemente asociate cu reacțiile adverse, ci și a factorilor care favorizează
exacerbarea sau care crează un mediu prielnic pentru dezvoltarea unor asemenea
reacții.
3. Sunt necesare studii viitoare ale reacţiilor adverse corelate cu materialele
dentare care să cuprindă analiza salivei umane. Design-ul unor asemenea studii
trebuie să presupună o cazuistică variată în manifestări clinice şi o gamă completă de
materiale dentare responsabile de reacţii adverse pentru o mai bună înţelegere a
etiologiei acestora.
4. Evaluarea prezenței monomerului rezidual și a elementelor din saliva umană
reprezintă un mijloc de investigație suplimentar în stabilirea deopotrivă a unui
diagnostic complex, dar și a unui prognostic al reacțiilor adverse induse de materialele

dentare. Examinarea corelațiilor permite astfel înțelegerea pe deplin atât a dinamicii,
cât și a relației dintre compoziția salivei și reacțiile adverse asociate.
5. Avȃnd în vedere mecanismele intricate care stau la baza producerii reacţiilor
adverse asociate cu materiale dentare, este importantă acordarea unei atenții
deosebite tuturor factorilor care influenţează intensitatea sau exacerbarea reacțiilor,
precum balanța de Fe care favorizează, în cazul excesului, dezvoltarea microorganismelor și astfel instalarea unui mediu prielnic declanșării reacțiilor adverse;
raportul Zn/Cu cu impact în imunitatea celulară și umorală; reactivitatea individuală
asociată cu starea generală de sănătate a pacientului.
6. Cercetarea de faţă relevă că analiza salivei umane este importantă pentru
diagnosticul etiologic al reacţiilor adverse asociate cu materialele dentare si implicit
pentru conceperea unui plan de tratament adecvat.
7. Cunoaşterea compoziţiei materialelor utilizate, a sensibilităţii pacienţilor,
posibilele reacţii adverse, consulturile de specialitate periodice, depistarea şi
înlăturarea timpurie a factorilor responsabili de reacţiile adverse la nivelul cavităţii
bucale reprezintă aspecte importante asupra cărora trebuie atrasă atenţia pentru a
evita complicaţiile severe (lichen plan, neoplasm, etc).
8. Coroborarea rezultatelor obţinute în cadrul cercetării actuale relevă o
corelaţie strȃnsă între reacţiile adverse şi materialele dentare utilizate demonstrată
prin testele patch, HPLC şi spectrofotometrie.
9. Sensibilitatea la materialele dentare prin patch testuri şi determinarea
substanţelor prezente în saliva umană (monomeri reziduali, minerale) sunt indicate la
toţi pacienţii care beneficiază de tratament stomatologic.
10. Există posibilitatea ca bateria dentară standard să nu fie completă în ceea ce
priveşte totalitatea alergenilor implicaţi în dezvoltarea reacţiilor adverse. Se impune
astfel o revizuire a respectivelor substanţe.
11. Fişa tehnică a materialelor comerciale de cele mai multe ori oferă puţine
detalii cu privire la compoziţia completă a acestora. Este necesară prin urmare o
revizuire a protocoalelor implicate în reglementarea realizării acestor fişe.
12. Avȃnd în vedere frecvenţa redusă de apariţie a reacţiilor adverse asociate cu
materialele dentare, o monitorizare standard, chiar la nivel internaţional ar fi utilă.
13. Cercetarea biocompatibilităţii materialelor dentare aflată într-o permanentă
dezvoltare trebuie să reprezinte o preocupare constantă.
14. Principalele materiale dentare implicate în reacţiile adverse în cadrul
cercetării de faţă sunt metalele şi materialele pe bază de răşini, utilizate în special în
cadrul
terapiilor
de
protetică
dentară.
15. Este necesară utilizarea unor metode variate de analiză a materialelor
dentare pentru a permite o evaluare corespunzătore a acestora. Evaluarea trebuie să
vizeze cerinţele de ordin biologic, funcţional şi estetic.
16. Absorbția de apă din rășinile compozite este influențată de hidrofilicitatea
monomerilor din matricea organică, de natura și dimensiunea particulelor de
umplutură anorganice și de calitatea interfeței matrice/umplutură.
17. Cimenturile pe bază de răşini studiate în cercetarea prezentă nu au
prezentat nici o alterare a compactităţii interne în contact cu saliva artificială,

demonstrȃnd un bun comportament. Nu au fost constatate diferențe semnificative ale
valorilor
de
rugozitate a suprafeţei (Ra) pentru fiecare material compozit testat după imersia în
salivă artificială.
18. Imaginile AFM demonstrează că toate eșantioanele inițiale ale materialelor
pe bază de răşini studiate prezintă o suprafață cu o compactitate adecvată aplicațiilor
terapeutice pentru care au fost concepute aceste materiale.
19. Analiza în profunzime a rugozității suprafeței, influențată de matricea
rășinii, de umplutură și legătura de silan și, de asemenea, o înțelegere aprofundată a
circumstanțelor în care aceasta apare și progresează, ar putea perfecta dezvoltarea
viitoare a materialelor pe bază de rășini.
20. Rezultatele au arătat că viabilitatea DOK nu a fost afectată grav de
expunerea la materialele compozite studiate, valorile înregistrate fiind peste nivelul de
toxicitate.
21. Protocoalele de standardizare pentru testarea citotoxicității biomaterialelor
necesită să fie reviziute pentru a obține comparabilitatea internațională ca bază de
evaluare a riscurilor.
22. Pentru asigurarea unei performanțe mai bune în practica clinică, sunt
necesare studii pe termen mai lung atȃt in vitro, cȃt şi in vivo cu o mai mare varietate
de materiale compozite de analizat.
23. Există o corelație semnificativă între proprietățile fizice, caracteristicile de
suprafață, absorbția de apă/salivă artificială, eluția de monomeri în apă/salivă
artificială şi citotoxicitatea materialelor compozite studiate.
24. Este necesară perfectarea constantă și atentă a proprietăţilor materialelor în
largul context al tuturor cerințelor, biologice, funcționale și estetice.

ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE INOVATIVE ALE TEZEI
Studiile cuprinse în teza prezentă fac obiectul unei cercetări originale, cu scopul
de a îmbunătăţii stadiul actual al cunoaşterii referitoare la reacţiile adverse induse de
materiale dentare.
Studiul 1, Analiza salivei umane în contextul reacţiilor adverse induse de
materiale dentare - studiu de literatură, propune realizarea unei investigaţii a literaturii
cu privire la analiza salivei umane în contextul reacţiilor adverse asociate cu
materialele dentare, fiind primul studiu din literatură de tip recenzie care face referire
la această tematică.
Studiul 2, Reacţiile adverse induse de materiale dentare - studiu clinic, presupune
ca noutate analiza salivei umane la pacienţii cu reacţii adverse asociate cu materiale
dentare, prin prisma evaluării concentraţiei de monomer rezidual (prin cromatografie
lichidă de înaltă performanţă – HPLC) şi a mineralelor (prin spectrofotometrie)
prezente în saliva nestimulată recoltată de la pacienţii incluşi în studiu.
Studiul 3, Stabilitatea materialelor compozite în apă şi salivă artificială, aduce ca
noutate utilizarea unor metode combinate de caracterizare (absorbţia de apă/salivă

artificială, eluţia monomerului rezidual în apă/salivă artificială prin cromatografie
lichidă de înaltă performanţă - HPLC, investigarea suprafeţei materialelor înainte şi
după absorbţia de apă/salivă artificială prin microscopie electronică de baleaj – SEM şi
microscopie de forţă atomică - AFM) a materialelor compozite folosite în terapia
protetică.
Studiul 4, Caracteristicile de suprafaţă şi citotoxicitatea materialelor compozite,
abordează o cercetare originală a suprafeţei materialelor compozite folosite în
protetica dentară prin 3 tipuri de analize (microscopia optică mineralogică în lumină
polarizată cu nicolii încrucișați - PLM, microscopia electronică de baleaj - SEM şi
microscopia de forţă atomică - AFM) în relaţie cu citotoxicitatea acestora. Studiul a
primit premiul UEFISCDI - „Premierea rezultatelor cercetării - Articole, Competiţia
2020”.
Studiul 5, Impactul proprietăţilor fizico-mecanice asupra stabilităţii şi
citotoxicităţii materialelor compozite, oferă o viziune originală, de asamblu, a
corelaţiilor tuturor caracteristicilor (proprietăţi fizice – rezistenţa la tracţiune,
compresiune şi încovoiere, absorbţia de apă/salivă artificială, eluţia monomerului
rezidual în apă/salivă artificială, caracteristici de suprafaţă, citotoxicitate) materialelor
compozite utilizate în protetica dentară.
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INTRODUCTION
The primary principle underlying all therapies is the biological one, assimilating
to the axiom attributed to Hippocrates "primum non nocere". Dentistry is no exception
to this fundamental rule, the analysis of the risk-benefit ratio being extremely
important whenever therapeutic intervention is required. Oral rehabilitation involves
the use of a wide range of dental materials that, according to each specialty, serve
functionally and aesthetically the therapeutic requirements. The biocompatibility of
dental materials, in this context, must be the main, constant concern of researchers in a
permanent dynamic of perfecting knowledge. The growing demands of both
mechanical, but especially physiognomic, have led to the development and use of new
materials that must be biocompatible. The use of dental materials must take into
account the chemical nature, mechanical, physical characteristics, handling techniques
to present optimal properties. Quality concerns dental materials have led to
interdisciplinary studies highlighted by a close relationship between different
scientific fields (physics, chemistry, biology, science of biomaterials), applied
techniques and clinical dentistry. Clinical dental practice depends not only on
understanding the different application techniques but also on appreciating the
fundamental biological, chemical and physical principles.

Adverse reactions associated with dental materials, although rare in frequency,
are possible and most often occur as a consequence of an incomplete diagnosis, made
following a history or superficial examination. Clinical manifestations of adverse
reactions affect the oral mucosa in almost all cases, and systemic or distant reactions
are also reported. The difficulty of assessing such reactions lies mainly in the low
frequency of their occurrence, being correlated both with individual reactivity and
with the need to establish a multidisciplinary protocol for examining all factors
involved in the etiology. The revision of the investigation methods, few in number, but
also the analysis of the stability of the dental materials in the conditions offered by the
oral cavity, entails, at the same time, a necessity in order to improve the strategies of
prevention of reactions of any type.
In order to support the research of this topic, 5 studies were elaborated in the
present thesis. The studies are part of the modern line of translational research in
order to develop strategies in line with policies that promote the optimization of
therapies to improve the health system.

PERSONAL CONTRIBUTION
GENERAL OBJECTIVES
(i) improving the investigation methods specific to adverse reactions associated
with dental materials;
(ii) establishing the correlations between the lesions of the oral mucosa, the
dental materials and the individual reactivity (epicutaneous sensitivity);
(iii) complex assessment of the stability of dental materials by combined
methods of analysis;
(iv) toxicity analysis of dental materials;
(v) evaluation of the biocompatibility of dental materials in the context of the set
of functional and aesthetic requirements.
Study 1. Analysis of human saliva in the context of adverse reactions
induced by dental materials - literature review
The aim of the study was the systematic investigation of the literature on the
data reported so far on the use of human saliva analysis in association with adverse
reactions induced by dental materials.
Materials and Methods
The investigation of the literature in the proposed context aimed to find
relevant scientific articles published so far using the search engine "PubMed". The
selection of articles was strictly concerned with publications in which human saliva
tests were performed in patients who experienced adverse reactions associated with
dental materials, without imposing specific methods of analysis of human saliva or
only certain types of adverse reactions or dental materials.

Results
Of the total of 329 articles found following the combination of terms in the
PubMeD database, only 239 were available in the "full text" version.
The study selection process then continued by excluding publications according
to the following criteria: they did not target the field of dentistry, did not involve the
analysis of human saliva and were not correlated with adverse reactions caused by
dental materials, thus excluding 237 articles. In the end, an extremely small number
was obtained, of only two articles that met the inclusion criteria and were subjected to
analysis. Both scientific publications were cross-sectional clinical trials in a small
group of patients.
Conclusions
The analysis of saliva for diagnostic purposes is practiced in many medical
specialties. It is a non-invasive procedure, easily accepted by patients, which provides
valuable information for the accuracy of the diagnosis and the optimization of the
necessary therapies.
Given these aspects, the analysis of saliva must also be exploited in the context
of the association with adverse reactions. The analysis of human saliva does not have
as its sole objective the identification of the values of the concentrations of substances
or elements associated with the adverse reactions, but also of the factors that favor the
exacerbation or that create a favorable environment for the development of such
reactions. Future studies of adverse reactions related to dental materials including
analysis of human saliva are needed. The design of such studies should involve a
variety of case studies in clinical manifestations and a full range of dental materials
responsible for adverse reactions for a better understanding of their etiology.
Study 2. Adverse reactions induced by dental materials - clinical study
The objective of the study was to elucidate the pathological phenomena
specific to adverse reactions associated with dental materials to provide a complex
diagnosis and thus an optimal therapeutic strategy; the degree of complexity, in
establishing the correlations of this survey, is given by multidisciplinary investigations.
Materials and Methods
A cross-sectional clinical study was performed on a group of 20 patients (2 men
and 18 women) who went to the Dermatology Clinic within the “Iuliu Haţieganu”
University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca for lesions in the chronic oral
mucosa , rebellious to treatment, some associated with rashes.
Patients followed the same protocol: clinical examination, bacteriological or
mycological examination to rule out fungal or microbial leukoplakia patch testing,
ultrasound of the oral mucosa in case of suspicious lesions, dental examination and
collection of unstimulated saliva. All patients included in the study received patch
testing to determine the sensitivity of the skin to substances contained in dental
materials, biopsies of the oral mucosa in situations where histological examination was
required, as well as unstimulated saliva samples for analysis of residual monomer by
high performance liqiud chromatography (HPLC) and elements present in saliva by
spectrophotometry.

Results
The gender distribution of the patients participating in the study was: 10% men
and 90% women, and the mean age was 51.95 years. Lesions in the oral cavity,
identified in the patients included in the study included in order of frequency:
erythematous lesions, lichenoid lesions, gingival hyperplasia, aphthous lesions, oral
lichen planus, oral neoplasm and pigment deposits. From the total number of dental
materials detected in the patients' oral cavity in the form of various restorations, the
following were associated with side effects: metal, composite resin, acrylic resin and
amalgam. The dental treatments in which the materials responsible for the side effects
presented above were used, involved, in order of frequency, the prosthetic treatment,
the odontal treatment and the orthodontic treatment.
The substances in the standard dental battery that caused positive reactions in
the epicutaneous testing of patients were: Nickel (II) sulfate hexahydrate, Potassium
dichromate, Cobalt (II) chloride hexahydrate, Copper (II) sulfate pentahydrate,
Palladium (II) chloride, Bisphenol A dimethacrylate, Sodium tetrachloropalladate (II)
hydrate, Gold (I) Sodium thiosulfate dehydrate, Methylhydroquinone, Urethane
dimethacrylate, Drometrizole / (2 (2-Hydroxy-5-methyl-phenyl) benzotriazole) and
Tetrahydrofurfuryl methacrylate. Regarding the substances associated with adverse
reactions indicated by the allergens identified in the patch test, the following
percentages are distinguished: 84% metals and 16% residual monomer.
HPLC analysis identified monomer concentrations in unstimulated saliva
collected from patients as follows: TEGDMA, UDMA and BisGMA.
The analysis of the average values of the concentrations of elements in the
unstimulated saliva collected from the patients showed outside the high values of Mg,
Fe and Zn, high values for Cu, followed by Sr, Cr, Ni, Mn, Pb and Ag and low values for
Na and Co.
Conclusions
Assessing the presence of residual monomer and elements in human saliva is an
additional means of investigation in establishing both a complex diagnosis and a
prognosis of adverse reactions induced by dental materials. Examination of the
correlations thus allows a full understanding of both the dynamics and the relationship
between saliva composition and associated adverse reactions. HPLC analysis of
unstimulated saliva collected from patients included in the study detected the
presence of monomers responsible for epicutaneous sensitivity in the same patients.
In addition to quantifying the presence in human saliva of elements or
substances directly responsible for adverse reactions, given the intricate mechanisms
underlying their occurrence, it is important to pay special attention to all factors
influencing the intensity or exacerbation of reactions, such as Fe balance which favors,
in the event of excess, the development of micro-organisms and thus the establishment
of an environment favorable to the onset of adverse reactions; Zn/Cu ratio with impact
on cellular and humoral immunity; individual reactivity associated with the patient's
general health.
In this context, of the adverse reactions induced by dental materials, the present
study reveals that the analysis of human saliva is important for the etiological

diagnosis of these reactions and implicitly for the design of an appropriate
treatment plan.
Scientific research in the field of adverse reactions associated with dental
materials has so far not been primarily focused on the analysis of human saliva,
although its role has been demonstrated by numerous studies. The present study
involves a complex and original approach by including the analysis of human saliva in
the suite of investigation methods. This approach is practically the novelty or
originality of this paper that thus opens new opportunities or research directions.
Knowledge of the composition of the materials used, the sensitivity of patients,
possible side effects, regular consultations, early detection and removal of factors
responsible for adverse reactions in the oral cavity are important aspects to be drawn
to avoid severe complications (lichen planus, neoplasm , etc).
The corroboration of the results obtained in the current research reveals a close
correlation between the adverse reactions and the dental materials used demonstrated
by patch tests, HPLC and spectrophotometry.
Sensitivity to dental materials by patch tests and determination of substances
present in human saliva (residual monomers, minerals) are indicated in all patients
receiving dental treatment.
Study 3. Stability of composite materials in water and artificial saliva
The aim of the study was to evaluate four commercial composites used in
prosthetic therapy, in terms of water and artificial saliva absorption, the release
behavior of the residual monomer in water and artificial saliva and their surface
characteristics before and after exposure to the two environments.
Materials and Methods
Composites were analyzed by measurements of water/artificial saliva
absorption, residual monomer content (by high performance liquid chromatography HPLC) and surface structure (by scanning electron microscopy - SEM and atomic force
microscopy - AFM) before and after exposure to water/artificial saliva. The residual
monomers investigated were urethane dimethacrylate (UDMA), triethylene glycol
dimethacrylate (TEGDMA) and bisphenol A glycidyl methacrylate (BisGMA). The
results of all tests were correlated with the absorption of water/artificial saliva.
Results
In the case of all the samples examined, their surface area becomes more rough
due to prolonged contact with artificial saliva compared to prolonged contact with
water. After a prolonged period of storage in water/artificial saliva on the surface of
the samples, gaps are observed, as a result of the detachment of some particles from
the surface of the material. In some cases (Relyx, Solidex) the penetration of
water/artificial saliva into the created imperfections causes a slight swelling of the
surface, these samples having the smoothest surface. The roughest surface was
observed in the Variolink samples. In the case of all samples subjected to the study,
after a period of 44 days, lower percentage values of artificial saliva absorption
compared to water absorption were determined.

Materials with a smoother surface (Relix, Solidex) absorbed a larger amount of
artificial water/saliva compared to materials with a rougher surface (Variolink,
Adoro). Regarding the composition of the organic matrix, all the investigated materials
have as basic monomer UDMA. The dilution monomer and other monomers,
respectively, are not clearly specified in the manufacturer's data. The HPLC method,
used in current research, is based on identifying the most used monomers found in the
composition of the organic matrix in most commercial composites (BisGMA, TEGDMA
and UDMA). Following the HPLC analysis, in the case of Relyx material, both in the
water and in the saliva sample, no UDMA monomer was found at all; in contrast, low
percentages of TEGDMA monomer were found. The total percentage values of residual
monomer extracted in water/artificial saliva refer in fact to the quantities of
monomers of UDMA type, respectively TEGDMA, released in the storage medium.
Conclusions
The water absorption of composite resins is influenced by the hydrophilicity of
the monomers in the organic matrix, the nature and size of the inorganic filler particles
and the quality of the matrix/filler interface.
Because the organic matrix may contain micro or macropores, air bubbles
embedded in the mixing stage before polymerization, and free spaces between the
interconnected chains of polymers, sometimes water can be absorbed without
changing the volume of the material. Otherwise, there is a swelling of the material due
to the hydrophilicity of some monomers. In the present study, after 44 days, low
concentrations of TEGDMA and UDMA monomers were determined in aqueous
extracts and artificial saliva, respectively.
Study 4. Surface characteristics and cytotoxicity of composite materials
The objective of the study was to perform an in vitro experiment to analyze the
biocompatibility and surface properties of commercial composites, commonly used in
prosthetic therapies; testing the biocompatibility of the four materials aimed at
evaluating the cytotoxic effects in vitro, measuring the viability of the culture of human
Caucasian dysplastic oral keratinocytes (DOK); the null hypotheses tested were: (i)
there were no significant effects of the type of material on the surface changes, (ii)
there were no significant effects of the storage medium on the surface changes, and
(iii) there were no significant effects on the surface changes. in vitro toxicity of the
analyzed commercial composites.
Materials and Methods
Cytotoxicity assays for composite materials were performed using human
Caucasian dysplastic oral keratinocytes DOK. Statistical differences between
experimental materials and control groups were assessed using the 2-factor ANOVA
test, followed by the Bonferoni post-test. The surface of the specimens was
investigated by mineralogical cross polarized light microscopy (PLM), atomic force
microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM), before and after
immersion in artificial saliva of samples from each material.

Results
In the present study, both the two micro-fill composites (Adoro and Variolink)
and the two resin-based hybrid materials (Solidex and Relyx) presented in the SEM
analysis, demonstrate compact structures. There are no significant differences
between the roughness values (Ra) of each composite tested after immersion in
artificial saliva, the null hypothesis was rejected. Therefore, the change in surface area
after immersion in artificial saliva exists, so this null hypothesis was also rejected. In
the present study, the polymerization was performed in 9 points, being considered a
crucial factor in obtaining good clinical performance of composite materials.
SEM and AFM analyzes show in this paper that although Variolink and Relyx
samples exposed to artificial saliva have a compact surface, similar to that of Adoro
and Solidex specimens, these materials show a significant increase in surface
roughness and nanoparticle diameter due to a local changes in topography with traces
of wet erosion.
The results of the present research show that Adoro and Solidex specimens not
only performed best on contact with artificial saliva, but also had a lower impact on
DOK viability compared to Variolink, and this finding can be correlated with increased
surface roughness found when these samples were exposed to artificial saliva.
Conclusions
The composite materials in the present work are complex systems with
crystalline particles in the composition of the inorganic filler. The amount of crystalline
phase exceeds the detection limit for X-ray diffraction (XRD) in all samples.
Analysis of the surface structure between the initial specimens and those
exposed to artificial saliva detected the presence of a compact appearance in both
categories and, although Variolink and Relyx were subjected to increased surface
roughness after exposure to artificial saliva, no alteration of internal compactness was
observed, demonstrating a good behavior of resin-based cements in contact with
artificial saliva.
The AFM images show that all the initial samples show a surface with a
compactness suitable for the therapeutic applications for which these materials were
designed. No significant differences in surface roughness (Ra) values were found for
each composite material tested after immersion in artificial saliva. The results showed
that the viability of DOK was not severely affected by exposure to any of these
materials; however, Variolink expressed higher values but above the level of toxicity.
To ensure better performance in clinical practice, longer-term studies are
needed both in vitro and in vivo with a greater variety of composite materials to be
analyzed.
Study 5. The impact of physical-mechanical properties on the stability and
cytotoxicity of composite materials
The aim of the study was to analyze the physical properties of composite
materials used in prosthetic therapy in the context of the interrelationship between
mechanical properties and the composition, stability and cytotoxicity of these
materials.

Materials and Methods
The mechanical properties of composite materials: bending strength,
compression and traction, were interpreted statistically and analyzed in the context of
their stability, cytotoxicity and surface characteristics.
Results
There was a statistically significant variation (p <0.012) of the correlations of
the analyzed parameters (analysis of physical properties-bending, compression,
traction; cytotoxicity; water absorption/artificial saliva; residual monomers in both
extracts-water/artificial saliva; and surface properties- SEM analysis of specimens in
the initial phase, before exposure to water/artificial saliva; respectively AFM analysis
after exposure to water/artificial saliva).
Conclusions
The present research does not reveal significant differences in the properties of
the studied materials. However, in certain situations, there was a statistically
significant correlation (p <0.012) of the analyzed parameters highlighting their
interdependence, which creates the premises for further research to improve the
biological, functional and aesthetic properties.

GENERAL CONCLUSIONS
Following the analysis of the 5 studies carried out in the present thesis, the
following conclusions can be formulated:
1. The analysis of saliva for diagnostic purposes is practiced in many medical
specialties. It is a non-invasive procedure, easily accepted by patients, which provides
valuable information for the accuracy of the diagnosis and the optimization of the
necessary therapies.
2. The analysis of human saliva in the context of adverse reactions induced by
dental materials does not have as its sole objective the identification of values of
concentrations of substances or elements associated with adverse reactions, but also of
factors that promote exacerbation or create a favorable environment for such
reactions.
3. Future studies of adverse reactions related to dental materials including
analysis of human saliva are needed. The design of such studies should involve a
variety of case studies in clinical manifestations and a full range of dental materials
responsible for adverse reactions for a better understanding of their etiology.
4. Assessment of the presence of residual monomer and elements in human
saliva is an additional means of investigation in establishing both a complex diagnosis
and a prognosis of adverse reactions induced by dental materials. Examination of the
correlations thus allows a full understanding of both the dynamics and the relationship
between
saliva
composition
and
associated
adverse
reactions.
5. In view of the intricate mechanisms underlying the adverse reactions
associated with dental materials, it is important to pay particular attention to all
factors

influencing the intensity or exacerbation of reactions, such as Fe balance which, in
excess, promotes the development of microorganisms, thus installing an environment
conducive to the onset of adverse reactions; Zn/Cu ratio with impact on cellular and
humoral immunity; individual reactivity associated with the patient's general health.
6. The present research reveals that the analysis of human saliva is important
for the etiological diagnosis of adverse reactions associated with dental materials and
implicitly for the design of an appropriate treatment plan.
7. Knowledge of the composition of materials used, patient sensitivity, possible
side effects, regular consultations, early detection and removal of factors responsible
for adverse reactions in the oral cavity are important aspects to be drawn to avoid
severe complications (lichen planus , neoplasm, etc).
8. The corroboration of the results obtained in the current research reveals a
close correlation between the adverse reactions and the dental materials used
demonstrated by patch tests, HPLC and spectrophotometry.
9. Sensitivity to dental materials by patch tests and determination of substances
present in human saliva (residual monomers, minerals) are indicated in all patients
receiving dental treatment.
10. The standard dental battery may not be complete in all allergens involved in
the development of side effects. A review of those substances is thus required.
11. The technical data sheet of commercial materials often provides little detail
on their complete composition. It is therefore necessary to review the protocols
involved in regulating the implementation of these sheets.
12. Given the low frequency of adverse reactions associated with dental
materials, standard monitoring, even internationally, would be useful.
13. Research into the biocompatibility of dental materials that is constantly
evolving must be a constant concern.
14. The main dental materials involved in adverse reactions in the present
research are metals and resin-based materials, used especially in dental prosthetic
therapies.
15. It is necessary to use various methods of analysis of dental materials to
allow a proper evaluation. The evaluation must address the biological, functional and
aesthetic requirements.
16. The water absorption of composite resins is influenced by the hydrophilicity
of the monomers in the organic matrix, by the nature and size of the inorganic filler
particles
and
by
the
quality
of
the
matrix/filler
interface.
17. The resin-based cements studied in the present research did not show any
alteration of the internal compactness in contact with the artificial saliva,
demonstrating a good behavior. No significant differences in surface roughness (Ra)
values were found for each composite material tested after immersion in artificial
saliva.
18. The AFM images show that all initial samples of the studied resin-based
materials have a surface with a compactness appropriate to the therapeutic
applications for which these materials were designed.

19. In-depth analysis of surface roughness, influenced by resin matrix, silane
filler and bonding, and also a thorough understanding of the circumstances in which it
occurs and progresses, could perfect the future development of resin-based materials.
20. The results showed that the viability of DOK was not severely affected by
exposure to the composites studied, the values being above the level of toxicity.
21. Standardization protocols for cytotoxicity testing of biomaterials need to be
revised to achieve international comparability as a basis for risk assessment.
22. In order to ensure a better performance in clinical practice, longer-term
studies are needed both in vitro and in vivo with a greater variety of composite
materials to be analyzed.
23. There is a significant correlation between physical properties, surface
characteristics, water/artificial saliva absorption, elution of monomers in
water/artificial saliva and cytotoxicity of the studied composite materials.
24. It is necessary to constantly and carefully improve the properties of
materials in the broad context of all requirements, biological, functional and aesthetic.

ORIGINALITY AND INNOVATIVE CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
The studies included in the present thesis are the subject of an original research,
in order to improve the current state of knowledge regarding the adverse reactions
induced by dental materials.
Study 1, Analysis of human saliva in the context of adverse reactions induced by
dental materials - literature study, proposes to conduct a literature review on the
analysis of human saliva in the context of adverse reactions associated with dental
materials, being the first literature review reference to this topic.
Study 2, Adverse reactions induced by dental materials - clinical study, involves as
a novelty the analysis of human saliva in patients with adverse reactions associated
with dental materials, in terms of assessing the concentration of residual monomer (by
high performance liquid chromatography - HPLC) and minerals (by
spectrophotometry) present in unstimulated saliva collected from patients included in
the study.
Study 3, Stability of composite materials in water and artificial saliva, brings as a
novelty the use of combined characterization methods (absorption of water/artificial
saliva, elution of residual monomer in water/artificial saliva by high performance
liquid chromatography - HPLC, investigation of surface materials before and after
absorption of artificial water/saliva by scanning electron microscopy -SEM and atomic
force microscopy - AFM) of composite materials used in prosthetic therapy.
Study 4, Surface characteristics and cytotoxicity of composite materials,
addresses an original research of the surface of composite materials used in dental
prosthetics by 3 types of analysis (mineralogical cross polarized light microscopy PLM, scanning electron microscopy - SEM and atomic force microscopy - AFM) in
relation to their cytotoxicity. The study received the UEFISCDI award - "Awarding
research results - Articles, Competition 2020".

Study 5, The impact of physical-mechanical properties on the stability and
cytotoxicity of composite materials, provides an original overview of the correlations of
all characteristics (physical properties - tensile strength, compression and bending,
water/artificial saliva absorption, residual monomer elution in artificial water/saliva,
surface characteristics, cytotoxicity) of composite materials used in dental prosthetics.

