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INTRODUCERE
Apa (H2O) așa zisă pură este un compus chimic anorganic, fără gust, miros, sau culoare,
constituentul major în majoritatea organismelor, fiind vital pentru toate formele de viață,
contrar lipsei de conținut caloric sau substanțe nutritive. Deși având aceste proprietăți
organoleptice, conține toate elementele din tabelul periodic sau cel puțin urme ale lor.
Consumul de apă îmbuteliată este frecvent ales ca alternativă la apa municipală, din motive
legate de gust, miros, în multe state neexistând posibilitatea de a realiza o dezinfecție
corespunzătoare a acesteia; cererea de apă îmbuteliată este independentă de resursele locale, și
este mai mare în țările dezvoltate unde apa potabilă la rândul ei este de calitate ridicată .
Apa are un rol important în organismul uman, deoarece toate reacțiile chimice au loc în
mediu apos. Astfel, apa ajută la transportul nutrienților și substanțelor în sistemul circulator,
este vehicul pentru eliminarea toxinelor, lubrifiază și asigură suport matricial pentru țesuturi și
articulații, menține integritatea pielii și intervine in termoreglare; insuficiența echilibrului apei
poate așadar să conducă la instalarea unor stări patologice incompatibile cu viața.
Cavitatea bucală are o situație aparte privind consumul de apă, datorită contactului
țesuturilor dure și moi cu lichidele. Compoziția ionică și pH-ul lichidelor au un impact direct
asupra mucoasei orale și a smalțului dentar. Totodată, lichidele influențează în mod direct
caracteristicile materialelor dentare utilizate în restaurările dentare directe sau indirecte,
datorită structurii lor (matrice organică-umplutură anorganică), ce permite schimbul ionic și
permeabilizarea matricială. În literatura de specialitate se regăsesc informații legate de
influența băuturilor pigmentate asupra țesuturilor dentare, însă lipsesc studiile care să evalueze
influența bidirecțională a acțiunii apei asupra proprietăților țesuturilor dure dentare.
Date fiind informațiile prezentate, am considerat necesară realizarea unor studii care să
aducă informații edificatoare asupra interrelației apă - structuri dentare - materiale de
restaurare.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
In cele trei capitole din partea de cercetare teoretică a tezei sunt trecute în revistă
aspecte legate de compoziția apei, clasificarea apelor minerale și implicațiile patologice ale
elementelor chimice din structura acesteia, este descrisă unitatea dentară și materialele de
reconstrucție utilizate în cazul afectării structurilor dentare.
CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Luând în considerare informațiile prezentate în Stadiul actual al cunoașterii, în lucrarea
de față au fost realizate studii care oferă informații legate de compoziția apelor de consum,
modificările ce apar la nivelul structurilor dentare, a proprietăților materialelor compozite și
acrilice existente la nivelul cavității orale prin contactul prelungit cu diferite tipuri de apă.
Afinitatea diferiților ioni prezenți în apa de băut față de structurile dentare a fost evaluată in
vitro prin imersia dinților de origine bovină, a materialelor de restaurare în diferite tipuri de apă

de consum. Rezultatele obținute vor sta la baza viitoarelor studii care să ducă la îmbunătățirea
sănătății dentare prin modificarea compoziției apei.
În primul studiu au fost evaluate comparativ proprietățile mecanice (microduritatea de
suprafață Vickers, rezistența la compresie, rezistența la flexie, solubilitatea și absorbția de apă)
ale materialelor compozite hibride cu nano- și microumplutură. În studiul al doilea au fost
evaluate compoziția chimică prin analiza Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) și
Scanning Electron Microscope (SEM) și modificările cromatice ale dinților de origine bovină,
înainte și după imersia în trei tipuri de apă (potabilă, alcalină cu conductivitate electrică scăzută,
alcalină cu conductivitate electrică crescută), cât și efectul schimburilor ionice asupra
proprietăților apelor de imersie. În cel de-al treilea studiu, au fost determinate modificările
apărute la nivelul dinților artificiali din material acrilic, înainte și după stocarea timp de o lună
în apă (potabilă, alcalină cu conductivitate electrică scăzută, alcalină cu conductivitate electrică
crscută carbogazoasă).

Studiul 1 - Proprietățile biomecanice ale materialelor dentare compozite
În cavitatea orală, materialele de obturație sunt supuse forțelor fizico-chimice
(modificări de temperatură, enzime salivare, forțe masticatorii, bacterii) care diferă de la un
pacient la altul 170. Apariția unei noi clase de rășini compozite cu tehnologie de obținere a
dimensiunii particulelor foarte mică, permite medicilor dentiști să ofere restaurărilor dentare
proprietăți mecanice superioare, alături de o estetică foarte asemănătoare dinților naturali
(particulele mici dau aspectul de cameleon-like și reflexie a luminii).
Compozitele hibride cu nanoumplutură de tip trimodal, de exemplu Premise direct TM,
Premise indirect TM (Kerr, Orange, California, USA) sunt indicate în restaurările dentare estetice
din zona frontală cât și cea laterală, datorită celor trei tipuri de filler (nanoparticule de 0.02 µm
de silica, fibre de silicat de bariu de 0.4 µm dimensiune și filler-e prepolimerizate), care conferă
materialului manipulare facilă, proprietăți mecanice îmbunătățite și un grad de finisare
superior, estetică ce face greu detectabilă joncțiunea obturație-smalț.
Ipoteza de lucru
Compozitele hibride cu microumplutură Gradia® Direct (GC, Alsip, Illinois, USA) sau
Ceramage® (SHOFU Dental, Ratinger, Germany) conțin filler-e de dioxid de silica, silicat de Zr,
fibre de sticlă de fluor-aluminiu-silicat, care asociază rezistența mecanică și o reproducere
cvasinaturală a culorii dentare, iar Ceramage® prezintă proprietăți mecanice ce îi extind
indicațiile la protezarea supraimplantară.
Obiectivul studiului prezent este de a compara proprietățile materialelor compozite de
restaurare hibride cu microumplutură cu cele ale compozitelor hibride cu nanoumplutură și
particule prepolimerizate. Au fost evaluate următoarele proprietăți: absorbția de apă,
solubilitatea în apă, rezistența la tracțiune, microduritatea Vickers, rezistența la compresie.
Material şi metodă
Au fost utilizate patru rășini compozite de restaurare dentară :
- 2 hibride cu nanoumplutură (Premise direct TM, Kerr, Orange, California, USA și Premise
indirect TM , Kerr, Orange, California, USA)

-

2 hibride cu microumplutură (Gradia® Direct, GC, Alsip, Illinois, USA și Ceramage®,
SHOFU Dental, Ratinger, Germany).
Epruvetele din compozit au fost obținute prin fotopolimerizare și apoi introduse intr-o
incintă de termo-baropolimerizare pentru 20 de minute la 139°C și 60psi presiune și au o formă
cilindrică. Au fost evaluate următoarele proprietăți: absorbție de apă, solubilitatea în apă,
rezistența la tracțiune, microduritate Vickers, rezistența la compresie.
Pentru determinarea microdurității Vickers a fost utilizat un aparat (Carl Zeiss Jena,
Germania) asociat unui microscop Neophot 21 pentru evaluarea diagonalei urmei (precizie de
0,5 %). Microduritatea Vickers (HV) a fost realizată conform STAS 6300-64. Probele de
compozit au fost supuse unei forţe F=20 gf.
Rezistența la compresie s-a evaluat prin introducerea într-un dispozitiv de testare
mecanică (LLOYD LR5K Plus, LLOYD, Ametek© testing Instruments, Shanghai, China).
Determinările au fost realizate la 23 oC. S-a măsurat diametrul d al fiecărei epruvete şi forţa F
înregistrată de aparat la sfărâmarea acestora, și CS (în MPa) după formula:
RC = F/πr2,
unde: F – forța cuantificată în momentul fracturării compozitului, r - raza epruvetei (evaluată
înaintea testării). Au fost realizate între 5-10 determinări per specimen, CS fiind media lor.
Evaluarea rezistenței la tracțiune s-a efectuat prin intermediul testului de comprimare
diametrală, în axul lung al probelor cilindrice.Acesta a fost efectuat prin aplicarea forței între
plăcile aparatului ce acționează asupra epruvetelor de compozit, ce generează tracțiune în sens
vertical. DTS (MPa) a fost calculată după formula:
RT= 2F/ DT,
unde: F - este forţa înregistrată (în N) de aparat în momentul fracturării compozitului (în N), D este diametrul epruvetei (în mm), T - este grosimea epruvetei (în mm).
Pentru determinarea absorbției de apă și a solubilității în apă, discurile au fost cântărite, după
care imersate în apă distilată timp de 30 de zile, fiind realizate determinări la 1, 4, 6, 7, 8 și 31 de
zile. Înaintea fiecarei evaluări probele de compozit au fost uscate în aer – 15 secunde.
Calculul absorbției (Wsp) a fost realizat după formula:
Wsp = (m2 – m3)/V
unde: m2 – masa probei (în μg), după imersie în apă, m3 – masa probei (μg) recondiţionată, V –
volumul probei (mm3).
Protocolul a fost același pentru determinarea solubilității în apă (SL) în μg/mm3, iar
determinările au fost înregistrate la 1, 4, 6, 7, 8, 31 de zile, fiind diferită formula de calcul:
SL = (m1 – m3)/V
unde: m1 – masa probei (μg) înainte de imersia în apă, m3 – masa probei menţinută în exicator
până la o masă constantă (μg), V – volumul probei (în mm3).
Rezultate
În studiul prezent au fost constatate diferențe semnificative mari la nivelul tuturor
proprietăților evaluate. Compozitul cu cea mai mare duritate a fost Ceramage (73% umplutură),
urmat de Premise Indirect (84%), Premise direct (70%) și Gradia (75%), existând o corelație
directă înaltă (p<0,001) între Gradia și restul materialelor. Rezistența la compresie
(Compressive Strenght - CS) a avut cele mai mari valori la compozitul cu microumplutură
Ceramage, urmat de cele cu nanoumplutură și Gradia. La rezistența la compresie – asocierea BisGMA, TEGDMA, silica, așa cum sunt în materialele Premise, conferă acestora o rezistență
superioară. Rezistența la tracțiune (Direct Tensile Strenght - DTS) a prezentat valoarea cea mai
ridicată la materialul hibrid cu microumplutură Ceramage (39,21 MPa), fiind urmat de Premise

Indirect, Premise direct și Gradia direct. Valorile DTS sunt direct liniare cu cele obținute la
microduritatea Vickers. Având în vedere scala de hidrofilie și compoziția monomerilor,
absorbția de apă ar fi trebuit să respecte relația Ceramage<Gradia Direct<Premise
Direct<Premise Indirect. Dar, deși având ca monomer de bază UDMA și filler prepolimerizat și
dioxid de silica, Gradia a prezentat cel mai mic coeficient de absorbție doar în ziua 7, în restul
zilelor fiind pe poziția 2 sau 3. Per total, Premise Direct a înregistrat cel mai mare coeficient de
absorbție, iar Ceramage cel mai mic, deși în zilele 4 și 6 a înregistrat o creștere a valorii
comparativ cu celelalte materiale, semnificativă statistic doar în ziua 4 (p=0.002). Ultima
evaluare a arătat că în general, cea mai mică solubilitate a fost constată la compozitul Premise
indirect iar cea mai mare la Gradia, cu valoare asemănătoare Ceramage.
Concluzii
Având în vedere limitările studiului, putem considera că parametrii materialelor
compozite influențează proprietățile mecanice. Astfel, a fost demonstrat că materialele
compozite hibride cu microumplutură și monomer de bază UDMA au avut cele mai bune
evaluări în ceea ce privește microduritatea de suprafață Vickers, rezistența la compresiune și
tensiune, în timp ce capacitatea de solubilitate și absorbție în apă au fost constatate la
compozitele hibride cu microumplutură și monomer de bază Bis-GMA/TEGDMA.
Studiul 2 - Influența apei asupra structurii și a dinților de origine bovină
Ipoteza de lucru
Gradul de mineralizare al dinților poate fi afectat de consumul de ape și băuturi cu pH
redus, cantitatea de dioxid de carbon, sau conținutul de pigmenți al unor lichide, precum ceai,
cafea, vin roșu, fructe de pădure. Scopul studiului de față a fost de a evalua culoarea dentară a
specimenelor dentare înainte și după stocarea în apă minerală și potabilă, la temperatură
redusă (5°C), precum și influența solubilității dentare asupra compoziției apei.
Material și metodă
Studiul a fost unul de tip intervențional prospectiv, în care au fost utilizate 6 specimene
de mandibulă de origine bovină, cu vârsta cuprinsă între 1-4 ani. Dinții extrași (N=55) au fost
chiuretați și curățați de detritusuri și imersați în soluție de cloramină 0,5% pentru 24 de ore
pentru dezinfecție. Dinții au fost apoi introduși într-o incintă de termobaropolimerizare la o
temperatură de 140°C și 6 atmosfere timp 20 de minute, în scopul deshidratării tisulare (cuptor
Belle Glass). După numerotarea dinților a fost înregistrată culoarea dentară folosind
spectofotometrul Vita Easy Shade ® V (VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG). Pentru
fiecare specimen dentar, evaluarea culorii a fost realizată pe fața vestibulară, în treimea incizală,
medie și cervicală. Analiza elementelor chimice structurale a fost realizată prin intermediul
analizei Energy Dispersive X-ray Spectroscopy ( EDX) și SEM (Scanning Electron Microscope).
După evaluarea culorii, dinții au fost împărțiți randomizat în 4 loturi și au fost stocați la
temperatura de 5°C în diferite ape minerale. Apele de imersie folosite au fost:
- apă minerală alcalină (Aqua Via)- conductivitate redusă
- apă minerală alcalină (Perla Moldovei) – conductivitate ridicată
- apă de uz curent (potabilă).
Pentru probele martor a fost utilizată imersia în apă distilată. După perioada de stocare,
a fost realizată evaluarea spectofotometrică cu Vita Easy Shade.

Rezultate
Imersia dinților de origine bovină a dus la modificarea compoziției tuturor apelor de
imersie, în ceea ce privește valoarea pH, conductivitatea electrică și conținutul ionic. Pentru apa
potabilă, pH-ul a fost redus cu 0,13, apa de tip alcalin cu 1,56 iar pentru apa minerală cu 0,41. În
ceea ce privește conductivitatea electrică, aceasta a crescut cu 92.3 (µS/cm) pentru apa potabilă,
cu 424 (µS/cm) pentru apa de tip alcalin și cu 220 (µS/cm) pentru apa minerală.
În ceea ce privește culoarea înregistrată cu colorimetrul Easy Shade, ΔE a avut o
creștere liniară direct proporțională cu perioada de imersie, cele mai mari valori fiind
înregistrate în primele două săptămâni. Analiza statistică (Testul t student) a arătat că nu există
diferențe semnificative între ΔE a culorii dentare în ceea ce privește diversitatea tipului de apă
de imersie utilizat (p=0.526).
Concluzii
Tipul de apă consumată și temperatura au influențat în mod direct gradul de
mineralizare al dinților. Degradarea în cele patru tipuri de apă a dus la modificarea compoziției
chimice a structurilor dentare, iar cea mai mare demineralizare a fost constatată la imersia în
apă minerală carbogazoasă. Microstructura de suprafață a dinților a fost influențată de durata
de contact cu apa alcalină și minerală carbogazoasă. Este importantă comunicarea medicpacient și responsabilizarea în ceea ce privește consumul de băuturi cu pH acid. Medicii
stomatologi ar trebui să recomande apă cu pH alcalin sau neutru în vederea prevenției
demineralizării structurilor dentare.
Studiul 3 - Influența apei asupra structurii și proprietăților materialelor acrilice
Ipoteza de lucru/obiective
Este cunoscut faptul că materialele acrilice sunt susceptibile la absorbția de lichide, care
pot influența compoziția acestora (eliminarea de ioni, monomeri reziduali, porozitate) prin
gradul de aciditate sau prezența de compuși carbonați. Scopul studiului prezent a fost de a
evalua modificările cromatice ale dinților din acrilat înainte și după stocarea în diferite tipuri de
apă, cât și compoziția apelor de imersie.
Material și metodă
Studiul a fost unul de tip cross-sectional, în care au fost utilizați 20 de dinți prefabricați din
acrilat (Spofa Dent® Plus, Kerr, Orange, California, USA). Dinții au fost introduși într-o incintă
de termobaropolimerizare la o temperatură de 140°C și 6 atmosfere timp 20 de minute, în
scopul deshidratării (cuptor Belle Glass). A fost realizată numerotarea dinților. Înregistrarea
culorii dentare a fost efectuată cu spectofotometrul Vita Easy Shade® V (VITA Zahnfabrik, H.
Rauter GmbH & Co. KG). Pentru fiecare specimen dentar, evaluarea culorii a fost realizată pe fața
vestibulară, în treimea incizală, medie și cervicală.
După evaluarea colorimetrică, dinții din acrilat au fost împărțiți randomizat în 4 loturi și
stocați la temperatura de 5°C în diferite ape minerale,astfel:
- - apă minerală alcalină cu conductivitate redusă (Aquavia)
- apă minerală alcalină cu conductivitate crescută (Perla Moldovei)
- apă minerală carbogazoasă (Borsec)
- apă uzuală (potabilă).
În ceea ce privește dinții din acrilat din loturile martor, a fost utilizată imersia în apă distilată.
După perioada de stocare a fost realizată evaluarea spectofotometrică cu Vita Easy Shade.

Rezultate
Valoarea pH a fost modificată după 4 săptămâni de imersie pentru toate tipurile de apă.
Pentru apa potabilă, a fost constatată o creștere de 0,03, pentru apa minerală alcalină Aqua Via
cu 0,04, pentru apa alcalină Perla Moldovei o crestere cu 0,3, iar pentru apa minerală
carbogazoasa o creștere cu 0,07. Față de valorile inițiale, conductivitatea electrică nu a suferit
modificări semnificative.
În ceea ce privește parametrii de evaluare a culorii (L, a, b), valoarea medie a
translucenței a fost redusă la 4 săptămâni de la imersia în apă, iar analiza statistică a arătat că
există o diferență semnificativă (p=0,011) între L anterior și după perioada de stocare.
Concluzii
Stocarea dinților din acrilat a influențat nesemnificativ parametrii reologici ai apelor de
imersie potabilă, minerală alcalină și minerală carbogazoasă. Între L, a și b au fost diferențe
semnificative înainte și după patru săptămâni de la imersie. Nu au fost diferențe între tipul de
apă de imersie și gradul de discolorare.
Datorită polimerizării la temperatură înaltă, porozitatea dinților din acrilat este redusă
284, însă suficientă pentru a permite modificări volumetrice, absorbție de apă, care să genereze
schimbări în parametrii colorimetrici. Mai mult, alegerea clasei (A, B, C, D) de culoare a dinților
din acrilat influențează în mod direct modificarea cromatică, astfel încât materialele cu o nuanță
mai deschisă se discolorează mai pronunțat.

ORIGINALITATEA ȘI CONTRIBUȚIILE INOVATIVE ALE TEZEI
Cercetările realizate în prezenta teză de doctorat conțin elemente care îi conferă un
caracter original și inovativ, prin abordarea unor aspecte legate de corelația dintre starea de
sănătate orală și calitățile apelor ingerate.
Literatura de specialitate nu prezintă date referitoare la influența apelor minerale
asupra structurilor dentare. Studiul pe dinți bovini a adus informații importante cu privire la
efectul compoziției și contactului apelor minerale alcaline necarbonate și carbonate asupra
compoziției chimice a dinților, cât și a efectului schimbului ionic dintre apă și dinți asupra
proprietăților reologice a apelor.
In urma acestui studiu a fost dezvoltată ideea inovativă de a utiliza biosenzori pe bază
de screen-printed electrodes flexibili, inserați într-o gutieră endoorală, proteze parțiale
mobilizabile, care să evalueze în timp real concentrația salivară a microelementelor din lichidele
și alimentele ingerate.
Acest tip de electrozi pot cuantifica până la 20 de elemente distincte din același lichid.
Prin purtarea cvasicontinuă a acestor dispozitive endoorale, beneficiile vor fi multiple,
prin tratamentul simultan al edentațiilor, corectarea și eliminarea obiceiurilor vicioase
(interpunere de obiecte interarcadic, bruxism, dizarmonii dento-maxilare) și monitorizarea
statusului de sănătate referitor la echilibrul ionic salivar, lichid crevicular, funcționalitatea
glandelor salivare.
Rezultatele pot fi transmise la nivelul unor dispozitive de tip wireless iar monitorizarea
poate fi realizată atât de pacient cât și de medicul curant deopotrivă.
De asemenea au fost aduse informații edificatoare în ceea ce privește structura
materialelor compozite și proprietățile mecanice, fiind constatat faptul că microumplutura de

siliciu asociată monomerului UDMA duce la cele mai bune rezultate în ceea ce privește
duritatea, compresia și rezistența la flexie a acestora.
Studiul al treilea a adus informații legate de influența apelor minerale alcaline și
carbogazoase asupra cromaticii dinților din material acrilic, dinți care sunt folosiți pentru
confecționarea protezelor acrilice. Aceste structuri se adresează cu predilecție populației de
vârsta a treia ,la care aportul de apă este foarte important în contextul diferitelor afecțiuni
generale prezente.
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INTRODUCTION

Water (H2O) so-called pure is an inorganic, without smell, colour either taste chemical
substance, a major component for the majority of live organisms, for all life forms, contrary to
the lack of nutrients or caloric origin. Although having the mentioned organoleptic features,
water contains all the microelements from the periodic table, or at least some impression of
them. Consumption of bottled water is often chosen as an alternative to municipal water, for
reasons related to taste, smell, in many states there is no possibility to perform a proper
disinfection of it; the demand for bottled water is independent of local resources, and is higher
in developed countries where drinking water is also of high quality.
Water has an important role in the human body, because all chemical reactions take place in
aqueous environment. Thus, water helps to transport nutrients and substances in the
circulatory system, is a vehicle for eliminating toxins, lubricates and provides matrix support for
tissues and joints, maintains skin integrity and intervenes in thermoregulation; insufficient
water balance can therefore lead to the installation of pathological conditions incompatible with
life. The oral cavity has a special situation regarding water consumption, due to the contact of
hard and soft tissues with liquids. The ionic composition and pH of the fluids have a direct
impact on the oral mucosa and tooth enamel. At the same time, the fluids directly influence the
characteristics of the dental materials used in direct or indirect dental restorations, due to their
structure (organic matrix-inorganic filling), which allows ion exchange and matrix permeability.
CURRENT STATE OF KNOWLEDGE
The literature contains information on the influence of pigmented beverages on dental tissues,
but there are no studies to assess the bidirectional influence of water action on the properties of
dental hard tissues.
Given the information presented, we considered it necessary to conduct studies which would
provide edifying information on the interrelationship between water - dental structures restoration materials
In the three chapters of the theoretical research part of the thesis are reviewed aspects related
to water composition, mineral water classification and pathological implications of chemical
elements in its structure, describes the dental unit and reconstruction materials used to damage
dental structures.
PERSONAL CONTRIBUTION
Taking into account the information presented in the current state of knowledge, in this paper
were conducted studies that provide information on the composition of drinking water, changes
in dental structures, properties of composite and acrylic materials in the oral cavity by contact
extended with different types of water. The affinity of the different ions present in the drinking
water towards the dental structures was evaluated in vitro by immersing the teeth of bovine
origin, of the restoration materials in different types of drinking water. The results obtained will

be the basis for future studies that will lead to improved dental health by changing the
composition of water.
In the first study, the mechanical properties (Vickers surface microhardness, compressive
strength, flexural strength, solubility and water absorption) of nano- and microfilled hybrid
composites were evaluated comparatively. In the second study, the chemical composition was
evaluated by Scanning Electron Microscope (SEM) analysis and chromatic changes of bovine
teeth, before and after immersion in three types of water (drinking, alkaline mineral,
carbonated mineral) and the effect of ion exchange. on the properties of immersion waters. In
the third study, the changes in the artificial teeth made of acrylic material, before and after
storage for a month in water (drinking, alkaline, carbonated) were determined.
Study 1 - Biomechanical properties of composite dental materials
In the oral cavity, the filling materials are subjected to physico-chemical forces (temperature
changes, salivary enzymes, masticatory forces, bacteria) that differ from one patient to another.
The emergence of a new class of composite resins with very small particle size technology
allows dentists to give dental restorations superior mechanical properties, along with an
aesthetic very similar to natural teeth (small particles give the appearance of chameleon-like
and light reflection)
Hybrid composites with trimodal nanofilling, for example Premise Direct TM, Premise Indirect
TM (Kerr, Orange, California, USA) are indicated in aesthetic dental restorations in the frontal
and lateral area, due to the three types of filler (0.02 nanoparticles µm of silica, barium silicate
fibers of 0.4 µm size and prepolymerized fillers), which gives the material easy handling,
improved mechanical properties and a higher degree of finish, aesthetics that makes it difficult
to detect the filling-enamel junction.
Work hypothesis
Hybrid composites with microfilling - Gradia® Direct (GC, Alsip, Illinois, USA) or Ceramage®
(SHOFU Dental, Ratinger, Germany) contain silica dioxide fillers, Zr silicate, fluorine-aluminumsilicate glass fibers, which combines mechanical strength and a quasi-natural reproduction of
tooth color, and Ceramage® has mechanical properties that extend its indications to
supraimplantary prosthesis.
The objective of the present study is to compare the properties of microfilled hybrid composite
restoration materials with those of hybrid composites with nanofilling and prepolymerized
particles. The following properties were evaluated: water absorption, water solubility, tensile
strength, Vickers microhardness, compressive strength.
Material and method
Four composite dental restoration resins were used :
- 2 nanofilled hybrids (Direct Premises TM, Kerr, Orange, California, USA and Premise
Indirect TM, Kerr, Orange, California, USA)
- 2 microfilled hybrids (Gradia® Direct, GC, Alsip, Illinois, USA and Ceramage®,
SHOFU Dental, Ratinger, Germany).
The composite specimens were obtained by light curing and then placed in a thermo-bar curing
chamber for 20 minutes at 139 ° C and 60 psi pressure and have a cylindrical shape.
The following properties were evaluated: water absorption, water solubility, tensile strength,
Vickers microhardness, compressive strength.

An apparatus (Carl Zeiss Jena, Germany) combined with a Neophot 21 microscope was
used to determine the Vickers microhardness to evaluate the trace diagonal (0.5% accuracy).
Vickers microhardness (HV) was performed according to STAS 6300-64. The composite samples
were subjected to a force F = 20 gf. Compressive strength was assessed by introduction into a
mechanical testing device (LLOYD LR5K Plus, LLOYD, Ametek © testing Instruments, Shanghai,
China). The determinations were performed at 23°C. The diameter d of each specimen and the
force F recorded by the apparatus at their crushing were measured and CS (in MPa) according
to the formula:
RC = F/πr2,
F - quantized force at the moment of fracture of the composite, r - radius of the test piece
(evaluated before testing). Between 5-10 determinations per specimen were performed, CS
being their average.
The evaluation of the tensile strength was performed by means of the diametric
compression test, in the long axis of the cylindrical samples. This was performed by applying the
force between the plates of the device acting on the composite specimens, which generate
vertical traction. DTS (MPa) was calculated according to the formula:
RT= 2F/ DT,
F - is the force recorded (in N) by the apparatus at the moment of fracture of the composite (in
N), D - is the diameter of the specimen (in mm), T - is the thickness of the specimen (in mm).
To determine water absorption and water solubility, the discs were weighed, then immersed in
distilled water for 30 days, and determinations were made at 1, 4, 6, 7, 8 and 31 days. Prior to
each evaluation, the composite samples were air dried - 15 seconds.The absorption calculation
(Wsp) was performed according to the formula:
Wsp = (m2 – m3)/V,
m2 - mass of the sample (in μg), after immersion in water, m3 - mass of the sample (μg)
reconditioned, V - volume of the sample (mm3).
The protocol was the same for the determination of water solubility (SL) in μg / mm3, and
the determinations were recorded at 1, 4, 6, 7, 8, 31 days, the calculation formula being
different:
SL = (m1 – m3)/V
m1 - mass of the sample (μg) before immersion in water, m3 - mass of the sample kept in the
desiccator to a constant mass (μg), V - volume of the sample (in mm3).
Results
In the present study, significant large differences were found in all the evaluated properties. The
composite with the highest hardness was Ceramage (73% filler), followed by Indirect Premises
(84%), Direct Premises (70%) and Gradia (75%), with a high direct correlation (p <0.001)
between Gradia and the rest of the materials. Compressive Strength (CS) had the highest values
for the Ceramage microfilled composite, followed by the nanofilled and Gradia. Compression
strength - the combination of Bis-GMA, TEGDMA, silica, as in the Premise materials, gives them
superior strength. The tensile strength (Direct Tensile Strenght - DTS) presented the highest
value for the hybrid material with Ceramage microfill (39.21 MPa), followed by Indirect
Premises, Direct Premises and Direct Grade.
The DTS values are directly linear with those obtained at Vickers microhardness. Given the
hydrophilicity scale and the composition of the monomers, the water absorption should have
respected the relation Ceramage <Gradia Direct <Premise Direct <Premise Indirect. But,
although having as basic UDMA monomer and prepolymerized filler and silica dioxide, Gradia

presented the lowest absorption coefficient only on day 7, in the rest of the days being on
position 2 or 3. Overall, Premise Direct recorded the highest high absorption coefficient, and the
lowest Ceramage, although on days 4 and 6 recorded an increase in value compared to other
materials, statistically significant only on day 4 (p = 0.002). The last evaluation showed that in
general, the lowest solubility was found in the indirect Premise composite and the highest in
Gradia, with a similar value to Ceramage.
Conclusions
Given the limitations of the study, we can consider that the parameters of composite materials
influence the mechanical properties. Thus, it was demonstrated that hybrid composite materials
with UDMA base filler and monomer had the best evaluations in terms of Vickers surface
microhardness, compressive strength and tension, while solubility and water absorption
capacity were found. for hybrid composites with microfill and basic monomer Bis-GMA /
TEGDMA.
Study 2 – Water’s influences on bovine origin teeth structure
Work hypothesis
The degree of mineralization of the teeth can be affected by the consumption of water and
beverages with low pH, the amount of carbon dioxide, or the pigment content of liquids such as
tea, coffee, red wine, berries. The purpose of the study face was to evaluate the tooth color of
dental specimens before and after storage in mineral and drinking water at low temperature (5
° C), as well as the influence of dental solubility on water composition.
Material and method
The study was a prospective intervention type, in which 6 mandibular specimens of bovine
origin, aged between 1-4 years, were used. The extracted teeth (N = 55) were cured and cleaned
of detritus and immersed in 0.5% chloramine solution for 24 hours for disinfection. The teeth
were then placed in a thermobaropolymerization chamber at a temperature of 140 ° C and 6
atmospheres for 20 minutes, for the purpose of tissue dehydration (Belle Glass oven). After
tooth numbering, the tooth color was recorded using the Vita Easy Shade ® V
spectrophotometer (VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG). For each dental specimen,
color assessment was performed on the vestibular face, in the incisal, middle, and cervical third.
The analysis of the structural chemical elements was performed by means of EDX (Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy) and SEM (Scanning Electron Microscope). After color
evaluation, the teeth were randomly divided into 4 batches and stored at 5 ° C in various
mineral waters. The immersion waters used were:
- alkaline mineral water with low conductivity (Aquavia)
- alkaline mineral water with high conductivity (Pearl of Moldova)
- usual water (drinking).
Immersion in distilled water was used for the control samples. After the storage period, the
spectrophotometric evaluation with Vita Easy Shade was performed.
Results
The immersion of bovine origin teeth led to a change in the composition of all immersion
waters, in terms of pH value, electrical conductivity and ionic content. For drinking water, the
pH was reduced by 0.13, alkaline water by 1.56 and for mineral water by 0.41. In terms of

electrical conductivity, it increased by 92.3 (µS / cm) for drinking water, by 424 (µS / cm) for
alkaline water and by 220 (µS / cm) for mineral water.
Regarding the color recorded with the Easy Shade colorimeter, ΔE had a linear increase directly
proportional to the immersion period, the highest values being recorded in the first two weeks.
Statistical analysis (Student's t test) showed that there are no significant differences between ΔE
of tooth color in terms of diversity of the type of immersion water used (p = 0.526).
Conclusions
The type of water input and the temperature directly influenced the degree of teeth
mineralization. Degradation in the four types of water led to changes in the chemical
composition of dental structures, and the greatest demineralization was found by immersion in
carbonated mineral water. The surface microstructure of the teeth was influenced by the
duration of contact with alkaline and carbonated mineral water. It is important to communicate
doctor-patient and take responsibility for the consumption of drinks with acidic pH. Dentists
should recommend water with an alkaline or neutral pH to prevent demineralization of dental
structures.
Study 3 - Water influence on acrylic materials structure and properties
Work hypothesis
It is known that acrylic materials are susceptible to liquid absorption, which may influence their
composition (removal of ions, residual monomers, porosity) by the degree of acidity or the
presence of carbonate compounds. The aim of the present study was to evaluate the chromatic
changes of acrylate teeth before and after storage in different types of water, as well as the
composition of immersion waters.
Material and method
The study was a cross-sectional one, in which 20 prefabricated acrylate teeth were used (Spofa
Dent® Plus, Kerr, Orange, California, USA). The teeth were placed in a
thermobaropolymerization chamber at a temperature of 140 ° C and 6 atmospheres for 20
minutes, in order to dehydrate (Belle Glass oven). The teeth were numbered. Dental color
recording was performed with the Vita Easy Shade® V spectrophotometer (VITA Zahnfabrik, H.
Rauter GmbH & Co. KG). For each dental specimen, the color assessment was performed on the
vestibular face, in the incisal, middle and cervical third.
After colorimetric evaluation, the acrylate teeth were randomly divided into 4 batches and
stored at 5 ° C in different mineral waters, as follows:
- alkaline mineral water with low conductivity (Aquavia)
- alkaline mineral water with high conductivity (Pearl of Moldova)
- carbonated mineral water (Borsec)
- tap (drinking) water.
For the acrylate teeth in the control batches, immersion in distilled water was used.
After the storage period, the spectrophotometric evaluation with Vita Easy Shade was
performed.

Results
The pH value was changed after 4 weeks of immersion for all types of water. For drinking water,
there was an increase of 0.03, for alkaline mineral water Aqua Via by 0.04, for mineral water
Perla Moldovei an increase of 0.3 and for carbonated mineral water an increase of 0.07.
Compared to the initial values, the electrical conductivity has not undergone significant changes.
Regarding the color evaluation parameters (L, a, b), the average value of translucency was
reduced to 4 weeks after immersion in water, and the statistical analysis showed that there is a
significant difference (p = 0.011) between L before and after the storage period.
Conclusions
Storage of acrylate teeth insignificantly influenced the rheological parameters of the immersion
waters, alkaline mineral and carbonated mineral. There were significant differences between L,
a and b before and after four weeks of immersion. There were no differences between the type
of immersion water and the degree of discoloration.
Due to the high temperature polymerization, the porosity of the acrylate teeth is reduced, but
sufficient to allow volumetric changes, water absorption, which generate changes in
colorimetric parameters. Moreover, the choice of the color class (A, B, C, D) of the acrylate teeth
directly influences the chromatic change, so that the materials with a lighter shade discolor
more pronounced.

ORIGINALITY AND INNOVATIVE THESIS CONTRIBUTION
The research carried out in this doctoral thesis contains elements that give it an original and
innovative character, by addressing aspects related to the correlation between oral health and
the quality of ingested water.
The literature does not present data on the influence of mineral waters on dental structures.
The study on bovine teeth provided important information on the effect of the composition and
contact of non-carbonated and carbonated alkaline mineral waters on the chemical composition
of teeth, as well as the effect of ion exchange between water and teeth on the rheological
properties of water.
Following this study, the innovative idea of using biosensors based on flexible screen-printed
electrodes, inserted in an endoral gutter, mobilizable partial prostheses, to evaluate in real time
the salivary concentration of microelements in ingested liquids and foods.
This type of electrode can quantify up to 20 distinct elements in the same liquid.
By quasi-continuous wearing of these endoral devices, the benefits will be multiple, through the
simultaneous treatment of edentations, correction and elimination of vicious habits
(interarcadic object interposition, bruxism, dento-maxillary disharmony) and monitoring health
status regarding salivary ionic balance, crevicular fluid , the functionality of the salivary glands.
The results can be transmitted to wireless devices and monitoring can be performed by both the
patient and the attending physician alike.
Edifying information was also provided regarding the structure of the composite materials and
the mechanical properties, being found that the silicon microfilled associated with the UDMA
monomer leads to the best results in terms of their hardness, compression and flexural strength.
The third study brought information related to the influence of alkaline and carbonated mineral
waters on the chromatics of acrylic teeth, teeth that are used to make acrylic prostheses in the
context of the various general disease present.

