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Streszczenie
Zjawisko skurczu polimeryzacyjnego w powszechnie stosowanych w stomatologii zachowawczej materiałach złożo-
nych wpływa na większość niepowodzeń w leczeniu odtwórczym zębów. wysiłki badaczy oraz producentów stoma-
tologicznych materiałów do wypełnień dążą do poprawy zarówno właściwości mechanicznych, jak i skuteczności 
klinicznej materiałów złożonych. oczekiwany sukces w dużej mierze jest uzależniony od ciągłych zmian kompo-
nentów wchodzących w skład materiałów złożonych. w artykule przedstawiono wyniki badań nad kontrolą skurczu 
polimeryzacyjnego i naprężeń występujących w modyfikowanych nanożelem monomerach i materiałach złożonych 
oraz nad ekspansją higroskopijną skurczu polimeryzacyjnego. dodanie reaktywnego nanożelu do monomerów 
materiałów złożonych nie miało ujemnego wpływu na kinetykę reakcji konwersji i właściwości mechanicznych. 
redukcja skurczu polimeryzacyjnego i poziom naprężeń była proporcjonalna do zawartości nanożeli, a materiały 
złożone wykazywały dużą wytrzymałość i mały skurcz polimeryzacyjny. deformacje spowodowane skurczem poli-
meryzacyjnym zostały skompensowane przez higroskopijną ekspansję w ciągu 4 tygodni w zębach odbudowywa-
nych z użyciem hydrofobowego materiału złożonego, podczas gdy materiał hydrofilowy skompensował ten skurcz 
w nadmiarze w ciągu tygodnia, powodując dalszą ekspansję zęba (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 103–109).

Słowa kluczowe: skurcz polimeryzacyjny, materiały utwardzane światłem, nanożele, wchłanianie wody, deforma-
cje zębów.

Abstract
The shrinkage of the dental restoratives, commonly used in conservative dentistry, is the reason of the majority of 
failures in reconstruction of dental tissue. The continuous efforts of both researchers and producers in the field of 
dental restorative materials are made to improve their mechanical properties as well as their clinical effectiveness. 
The article demonstrates the results connected with control of polymerization shrinkage and stress in nanogel-
modified monomer and composite materials and if hygroscopic expansion can compensate polymerization shrink-
age. The addition of reactive nanogel to monomer and composite materials did not compromise kinetics reaction 
conversion or mechanical properties. a reduction in polymerization shrinkage and stress was achieved in propor-
tion to nanogel content. Polymerization shrinkage deformation was compensated by hydroscopic expansion in 
teeth restored with a hydrophobic resin composite within 4 weeks, while a hydrophilic restorative over-compensat-
ed polymerization shrinkage within 1 week causing tooth expansion (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 103–109).
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obecnie wszystkie materiały złożone służą-
ce do odbudowy twardych tkanek zęba tward-
nieją w wyniku polimeryzacji. Polimeryzacja jest 
łańcuchową reakcją łączenia się cząsteczek mo-
nomeru, który jest substancją małocząsteczkową, 
zawierającą co najmniej jedno wiązanie podwój-
ne lub ugrupowania cykliczne zdolne do polime-

ryzacji. Jeśli monomer zawiera jedno wiązanie po-
dwójne lub ugrupowanie cykliczne, powstaje po-
limer liniowy. w przypadku większej ich liczby 
jest to monomer wielofunkcyjny i tworzy polimer 
usieciowany. Istnieją dwa podstawowe typy żywic 
(półprodukty do otrzymywania polimerów usie-
ciowanych, zwykle są to ciecze o dużych lepko-
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ściach) fotoutwardzalnych, które różnią się głów-
nie mechanizmem polimeryzacji:

– fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa 
monomerów wielofunkcyjnych, głównie metakry-
lanów i nienasyconych polimerów;

– fotoinicjowana polimeryzacja kationowa 
wielofunkcyjnych epoksydów i estrów winylo-
wych.

Żywice stosowane w stomatologii twardnieją 
w wyniku polimeryzacji rodnikowej, która zacho-
dzi w trzech fazach.

Faza I – przed utworzeniem żelu, w trakcie 
której matryca pozostaje plastyczna, a materiał 
jest zdolny do płynięcia.

Faza II – w punkcie żelu materiał złożony 
zaczyna zmieniać swoją konsystencję z płynnej 
w stałą. dyfuzja cząsteczek w matrycy nie jest za-
hamowana, materiał na skutek utraty płynności 
nie może już dalej przeciwdziałać skurczowi po-
limeryzacyjnemu.

Faza III – powstaje po utworzeniu żelu, mate-
riał jest sztywny, choć jeszcze zdolny do kurczenia 
się. Jeżeli skurcz jest uniemożliwiony przez mate-
riał łączący, dochodzi do powstania napięcia skur-
czowego. Fotoinicjowana polimeryzacja kationo-
wa zyskuje obecnie coraz większe zainteresowa-
nie ze względu na występowanie inicjacji tlenowej 
oraz możliwości uzyskania dużego przyrostu kon-
wersji po wyłączeniu źródła energii [1].

Fotopolimeryzacja stała się podstawową me-
todą stosowaną w nowoczesnej stomatologii do 
utwardzania in vivo polimerowych wypełnień 
odtwarzających utracone twarde tkanki zęba. Po 
wprowadzeniu do ubytku fotoczułego monome-
rowego materiału złożonego, utwardza się war-
stwy materiału za pomocą światła. Polimerowe 
materiały złożone stosowane do wypełnień skła-
dają się z mieszaniny: monomerów jedno- i wielo-
funkcyjnych, systemów aktywator–inicjator (przy 
aktywacji chemicznej – nadtlenku benzoilu, ben-
zoina i jej pochodne lub kwas sulfinowy) przy ak-
tywacji promieniami UV-eter benzoinowo-mety-
lenowy, przy aktywacji światłem widzialnym, np. 
kamforochinon. grupa ketonowa cząsteczek kam-
forochinonu jest aktywowana światłem o długości 
fali 468 nm. Światło aktywuje atom c w grupie ke-
tonowej kamforochinonu do wysokoenergetyczne-
go poziomu tripletowego, umożliwiając kamforo-
chinonowi wejść w reakcję z dwiema cząsteczkami 
2-metyloamino-etylo-metakrylanu, dwa atomy wo-
doru są przenoszone na kamforochinon, tworząc 
wolne rodniki i zapoczątkowując reakcję polime-
ryzacji oraz koinicjatora (często amin aromatycz-
nych np. N,N-dimetylo-p-toluidyny), metylodie-
tanoloaminy benzoesan i metakrylan N,N-dime-
tyloaminoetylowy, wypełniaczy wzmacniających 
(kwarcu, szkła krzemianowego, azotków krzemu 

itp. pokrytych akrylanem 3-(trimetoksy-silanylo) 
propan-1-olu. dodatek wypełniaczy wzmacniają-
cych poprawia adhezję wypełniacza do matrycy 
polimeru, a dodatek monomerów fluorowanych 
zwiększa przyczepność materiału do tkanek zęba. 
oprócz wypełniaczy do mieszaniny polimeryzu-
jącej żywicy czasami wprowadza się inne dodat-
ki, takie jak przeciwutleniacze, fotostabilizatory, 
barwniki. Mogą one znacząco wpływać na prze-
bieg polimeryzacji, gdyż większość z nich (z wy-
jątkiem kwarcu) absorbuje promieniowanie UV 
lub światło widzialne. Następuje też rozproszenie 
i ograniczenie penetracji promieniowania w głąb 
mieszaniny polimeryzującej, stąd też fotopolime-
ryzację sieciującą prowadzi się zazwyczaj w cien-
kich warstwach od 0,1 µm do 1–5 mm.

w czasie fotopolimeryzacji obserwuje się 
skurcz polimeryzacyjny, który jest spowodowany 
przez dwa zasadnicze czynniki [2]: 
1) cząsteczki monomerów są umiejscowione 

względem siebie w odległościach van der wa-
alsa (3–4 Å), podczas gdy w polimerze nastę-
puje zmniejszenie odległości między nimi do 
około 1/3 promienia van der waalsa (1,34 Å). 
Z tego wynika, że skurcz zależy od liczby jed-
nostek merów w jednostce objętości prze-
kształconej w polimer;

2) objętości swobodnej przy przejściu z mono-
meru w usieciowany polimer.
w zależności od grubości fotopolimeryzowa-

nej warstwy skurcz może zachodzić tylko w płasz-
czyźnie x,y lub we wszystkich trzech kierunkach 
x,y,z (grubość > 0,1 mm). wielkość skurczu zale-
ży od rodzaju monomeru i składu mieszaniny po-
limeryzującej i może dochodzić nawet do 20%. 
Zmniejszenie objętości masy polimeryzacyjnej 
można ograniczyć nawet do 1% przez dodatek od-
powiednich wypełniaczy. Skurcz polimeryzacyjny 
może powodować: niepożądane zmiany wymia-
rów, tworzenie się defektów pustych przestrzeni, 
pęknięć wywołanych naprężeniem, złą przyczep-
nością (adhezją) polimerów do podłoża, delami-
nację (rozwarstwienia), fałdowanie powierzchni, 
deformację symetrii kształtów. Może także prowa-
dzić do tworzenia szczeliny brzeżnej między wy-
pełnieniem a tkanką zęba, w następstwie do mi-
kroprzecieku.

Ponadto skurcz polimeryzacyjny powoduje 
powstanie naprężeń mechanicznych w wypełnie-
niu, co znacznie ogranicza jego wytrzymałość me-
chaniczną. Stosowanie wypełniaczy z jednej stro-
ny zmniejsza skurcz polimeryzacyjny do 1–3%. 
Z drugiej strony, obecność dużej ilości wypełnia-
cza do 70% ogranicza głębokość penetracji świa-
tła w głąb warstwy polimeryzacyjnej i wówczas 
nie dochodzi do całkowitej konwersji monomeru 
w polimer. Nierównomierna i niecałkowita poli-
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meryzacja prowadzi do zatrzymania nieskonwer-
towanego monomeru, który z biegiem czasu dy-
funduje z wypełnienia na zewnątrz i za pośrednic-
twem śliny dostaje się do przewodu pokarmowego 
i dalej do krwioobiegu.

dużym problemem w procesie polimeryzacji 
jest kontrola stopnia konwersji monomeru w poli-
mer [3, 4]. w zależności od składu mieszaniny poli-
meryzującej, ilości fotoinicjatora, natężenia promie-
niowania UV lub światła widzialnego czy tempera-
tury stopień konwersji może wynosić 70–99%.

Zwykle w końcowym produkcie pozostaje 
pewna ilość nieskonwertowanego monomeru, któ-
ry z czasem wypełza z matrycy polimeru, tworząc 
cienką warstwę na powierzchni końcowego pro-
duktu. Nieskonwertowane monomery mogą po-
wodować silne reakcje alergiczne, toksyczne, cy-
tostatyczne lub nawet karcynogenne. Monomery 
akrylowe powodują odczyny alergiczne, a aminy 
aromatyczne używane jako koinicjatory wywołują 
reakcje karcynogenne i mutagenne. amin aroma-
tycznych nie można wykluczyć z materiałów poli-
merowych, gdyż są bardzo ważnym składnikiem 
(koinicjatorem) procesu fotoinicjowania i przy-
spieszania polimeryzacji.

w piśmiennictwie są opisy wielu badań doty-
czących modyfikacji składu materiałów złożonych. 
Stosowanie materiałów złożonych o płynnej kon-
systencji służące jako elastomery zabezpieczają-
ce przed skurczem polimeryzacyjnym teoretycznie 
eliminuje deformację guzków oraz tworzenie prze-
strzeni i mikroprzecieku. Z powodu niższego mo-
dułu elastyczności w porównaniu z materiałem zło-
żonym o standardowej konsystencji materiały ty-
pu flow mogą ulegać większemu napięciu podczas 
kurczenia się. w szczególności gdy materiały zło-
żone leżące powyżej ulegają skurczowi polimery-
zacyjnemu, a nacisk przez nie wywołany oddzia-
łuje na leżący poniżej materiał flow. gdy moduł 
elastyczności jest niski, materiały złożone ulegną 
rozciągnięciu w celu dopasowania się do elastycz-
ności zęba i wewnętrzna warstwa może ograniczyć 
skurcz materiału poprzez jej rozciągnięcie, powo-
duje to, że materiał nie będzie oderwany od po-
wierzchni zęba. w celu zredukowania naprężeń 
w materiałach złożonych powstających podczas po-
limeryzacji modyfikuje się jej przebieg. Stosowane 
są także różne innowacyjne monomery, które mają 
ograniczyć skurcz w porównaniu z konwencjonal-
nymi 2-metakrylami [5, 6]. Stosuje się różne pod-
kłady (linery) pod wypełnieniem [7, 8] oraz różne 
systemy aktywacji światłem, które zmieniają kine-
tykę reakcji fotopolimeryzacji [9–11]. Szybkość po-
limeryzacji jest proporcjonalna do stężenia mono-
meru oraz stężenia centrów aktywnych, takich jak 
stężenie inicjatora natężenia światła absorbowane-
go. w krótkim czasie po rozpoczęciu polimeryza-

cji, zwykle już po kilku sekundach, stężenie rodni-
ków osiąga wartość stałą.

Kiedy materiał złożony jest związany między 
dwoma ścianami ubytku, to w momencie skur-
czu polimeryzacyjnego powstaje napięcie skur-
czowe. w fazie przed powstaniem żelu zmniej-
szanie objętości materiału może być jeszcze kom-
pensowane przez zdolność materiału do płynięcia 
od wolnych powierzchni do powierzchni związa-
nych i dlatego napięcie skurczowe rośnie w sposób 
istotny. w momencie osiągnięcia punktu żelu dal-
sza kompensacja jest już niemożliwa i powstające 
napięcie skurczowe wymusza odciąganie materia-
łu od ścian i w konsekwencji w fazie po powsta-
niu żelu może dojść do powstania szczeliny brzeż-
nej między zębem a materiałem. Szczelina powsta-
je, gdy siła napięcia skurczowego przewyższa siłę 
wiązania materiału ze ścianami ubytku. Jeśli zaś 
siła wiązania materiału jest większa niż siła napię-
cia skurczowego, szczególnie przy cienkich ścia-
nach ubytku, dochodzi do deformacji ścian zęba. 
w przypadku, gdy materiał złożony jest związany 
z jedną powierzchnią, skurcz nie będzie przebiegał 
do środka masy materiału, gdyż jest to niemożli-
we od strony powierzchni związanej, zatem napię-
cie skurczowe nie powstanie. w przypadku, gdy 
materiał nie będzie związany z żadną powierzch-
nią, a zatem nic nie wpłynie na kierunek skurczu, 
gdyż skurcz przebiega do środka materiału, to nie 
powstaje napięcie skurczowe, bo nic nie przeciw-
działa skurczowi polimeryzacyjnemu. Siła skur-
czu polimeryzacyjnego szacowana jest na 13–17 
MPa i odgrywa istotną rolę w szczelności brzeżnej 
materiału złożonego do ścian zębiny [12, 13].

Na wartość skurczu polimeryzacyjnego wpły-
wa wiele czynników, m.in. geometria ubytku, czyn-
nik konfiguracyjny, wielkość i głębokość ubytku, 
rodzaj materiału złożonego, generacja systemu 
wiążącego i jego właściwości, zastosowana tech-
nika polimeryzacji. geometria ubytku określana 
jest przez współczynnik konfiguracji (C-factor). 
w 1987 r. Felizer et al. [14] wyraził go wzorem: 

  powierzchnia związana c =                                          ,     powierzchnia wolna 

gdzie c współczynnik konfiguracji wyraża sto-
sunek powierzchni ubytku materiału związanej 
z tkankami zęba do powierzchni wolnej materiału. 
Zgodne z badaniami połączenie z zębiną za pomo-
cą systemów wiążących będzie trwałe, jeśli współ-
czynnik c < 1, ale trudne do przewidzenia będą 
sytuacje, gdy wartość c > 1. ogólnie przyjmuje się, 
że im większa wartość współczynnika konfigura-
cji, tym bardziej narasta napięcie skurczowe i spa-
da zdolność materiału do jego kompensacji. Naj-
bardziej są narażone ubytki klasy I oraz V. współ-
czynnik ten jest bardziej korzystny w ubytkach 
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w kształcie spodka niż w standardowych ubyt-
kach w kształcie skrzyni. w ubytkach w kształcie 
skrzyni siły wewnętrzne mogą częściowo wzajem-
nie sobie przeciwdziałać, tworząc duże napięcie 
wewnętrzne, w ubytkach opracowanych w kształ-
cie spodka natomiast siły są skierowane bardziej 
w kierunku wolnej powierzchni, ułatwiając kom-
pensacyjne płynięcie materiału. wzrost współ-
czynnika powierzchniowego z 1 do 3 spowodował 
spadek siły adhezji o 21–35%, czyli im mniejsza by-
ła powierzchnia wolna materiału, tym słabiej przy-
klejał się do tkanek zęba. dlatego ważne jest, aby 
podczas wypełniania głębokich ubytków klasy I  
i II stosować tradycyjne cementy szkłojonome-
rowe. cement tworzy kolejną wolną powierzch-
nię, która kompensuje skurcz polimeryzacyjny nie 
tylko od strony powierzchni żującej, ale także od 
dna ubytku. Stąd mniejsze napięcie będzie przeka-
zywane do ścian bocznych (pionowych) i brzegu 
ubytku. w praktyce klinicznej w ubytkach klasy 
V w celu zmniejszenia napięcia skurczowego jest 
zalecane zaokrąglenie kątów ubytku i zukośnienie 
brzegów szkliwa powodujące redukcję nadmier-
nych obciążeń tej okolicy na skutek kurczenia się 
materiału złożonego. Maccora i gomez-Fernan-
dez [15] obliczyli wartość współczynnika konfigu-
racyjnego dla ubytków klasy I, II i V. wynoszą one 
odpowiednio: dla klasy I – 4,03 ± 0,33, klasy II – 
1,85 ± 0,59, klasy V – 1,10 ± 0,09. Napięcie skur-
czowe jest zdecydowanie małe, gdy czynnik kon-
figuracyjny jest mniejszy od 1 i gwałtownie rośnie 
po przekroczeniu wartości 3. w praktyce klinicz-
nej współczynnik jest najczęściej większy od 2.

Istotna jest również technika nakładania ma-
teriału złożonego, kierunek i intensywność światła. 
współczynnik konfiguracyjny w przypadku pła-
skich warstw jest zminimalizowany, obniża napię-
cie skurczowe i ogranicza wielkość szczeliny brzeż-
nej. Biorąc pod uwagę wpływ współczynnika kon-
figuracyjnego i objętość nakładanego materiału na 
napięcie skurczowe, wydaje się logiczne nakładanie 
materiału małymi porcjami w cienkich warstwach. 
występuje wtedy mniejszy współczynnik konfi-
guracyjny niż w przypadku materiału nakładane-
go w jednej porcji. ale ponieważ każda warstwa 
jest polimeryzowana oddzielnie, w rzeczywistości 
wielkość napięcia skurczowego jest tylko pozor-
nie mniejsza. Bezpośrednio po polimeryzacji cał-
kowity skurcz wynosi 70–85% [16]. Po 5 minutach 
wartość wzrasta do 92–95%, co oznacza, że pod-
czas polimeryzacji ostatniej warstwy materiału 
skurcz pierwszej warstwy ciągle nie jest zakończo-
ny, a zatem w końcowej fazie wypełnienia ubytku 
skurcz występuje w całej masie materiału. Techni-
ka warstwowego nakładania nie jest metodą do-
skonałą, ale ciągle jest najskuteczniejszym sposo-
bem zmniejszania napięcia skurczowego [17].

Badania nad kierunkiem naświetlania wy-
kazały, że światłoutwardzalne materiały kurczą 
się w kierunku padającego światła, gdyż ener-
gia w warstwach bliżej źródła światła jest większa 
niż w warstwach głębokich, czyli pierwsza zosta-
je utwardzona warstwa najbliższa źródła światła, 
a warstwy głębiej są położone jeszcze w fazie płyn-
nej. dzisiaj wiadomo, że nie kierunek naświetla-
nia jest najważniejszy, ale intensywność światła. 
wykazano, że stosowanie mniejszego natężenia 
światła w początkowej fazie polimeryzacji wpraw-
dzie wydłuża proces utwardzania materiałów zło-
żonych, ale obniża poziom napięcia skurczowego. 
Zmniejszenie natężenia światła do 250 mw/cm2 

nie pozwala na zmniejszenie skurczu i powstania 
mikroprzecieku, zatem sugeruje się stosowanie 
światła o natężeniu niższym niż 250 mw/cm2 [18].

Zastosowanie nanocząsteczek o dużej masie 
cząsteczkowej (nanożele) użytych jako potencjal-
ne składowe zwiększające swoją objętość w celu 
zmniejszenia całkowitej koncentracji grup reak-
cyjnych pozwoliło na zredukowanie skurczu bez 
ograniczenia innych krytycznych właściwości po-
limeru [19].

Nanożele to cykliczne i wewnętrznie usiecio-
wane pojedyńcze lub wielołańcuchowe polimero-
we cząsteczki o rozmiarach poniżej µm [20, 21]. do 
standardowej matrycy monomerowej TegdMa  
2-metakrylat trójetylenu glikolu/reaktywnego na- 
nożelu dodano wypełniacze ze szkła barowe-
go (średnia cząsteczek 0,4 µm) w ilości 70% ww. 
(wagowo). dodatek 10%, 20% (wagowo) lub wię-
cej nanożelu do TegdMa zmniejszył maksymal-
nie tempo polimeryzacji. Ponadto dodatek na-
nożelu sprzyjał większemu tempu reakcji w sta-
nie zeszklonym (vitrified), proces przebiegający 
w wysokiej temperaturze, w której substancje nie-
organiczne ulegają stopnieniu i rozpuszczeniu 
w stopionej masie, a substancje organiczne ule-
gają pirolizie i spaleniu. ciekła stopiona masa po 
szybkim ochłodzeniu tworzy bardzo odporny che-
micznie materiał. Należy to tłumaczyć małą gęsto-
ścią sieciowania dzięki zawartości nanożelu w po-
równaniu do TegdMa homopolimeru [19].

Spośród materiałów złożonych mających stan-
dardowe wypełniacze ze szkła barowego (70% wa-
gowo) i zróżnicowaną zawartością nanożeli, osta-
tecznie konwersja nie została w istotny sposób 
ograniczona przez ich obecność. domieszka reak-
tywnych i niereaktywnych nanożeli do TegdMa  
zmniejsza skurcz polimeryzacyjny odpowiednio  
o 37 i 43%. Nie zauważono istotnych różnic 
w skurczu między reaktywnymi i niereaktywny-
mi cząsteczkami prepolimeru w materiale złożo-
nym z podwójnym wypełniaczem. Zawartość 40% 
(wagowo) nanożelu w fazie żywicowej stanowi 
12% (wagowo) i około 21% objętościowych mate-
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riału złożonego i zapewnia redukcję skurczu obję-
tościowego o 24% w porównaniu do grupy kontro-
lnej z TegdMa [20, 21]. wykazano, że domieszka 
nanożelu nie tylko zmniejsza skurcz objętościowy, 
ale również naprężenia z nim związane. Skurcz 
objętościowy zależy od zawartości wypełniaczy. 
duża zawartość wypełniaczy zmniejsza skurcz 
objętościowy. Jest to zrozumiałe, gdyż skurcz obję-
tościowy zależy od wiązań podwójnych, czyli sto-
sunku liczby cząsteczek wypełniaczy do liczby po-
dwójnych wiązań w monomerze. Ponieważ ilościo-
wy wzrost wypełniaczy wpływa niekorzystnie na 
wartość modułu elastyczności, nie można zwięk-
szać tej zawartości w sposób nieograniczony. Pro-
blem ten można częściowo rozwiązać, tzn. zmniej-
szyć skurcz objętościowy, poprzez wprowadzenie 
do matrycy wcześniej spolimeryzowanych cząstek, 
jak to ma miejsce np. w ormocerach (organicznie 
modyfikowane materiały ceramiczne) lub w mo-
nomerach cyklicznych, w których otwarciu pier-
ścienia podczas polimeryzacji towarzyszy rozsze-
rzalność liniowa. domieszka 20 lub 40% (wagowo) 
reaktywnego nanożelu do monomeru TegdMa  
pozwoliła na uzyskanie materiałów złożonych ze 
zmniejszeniem końcowego skurczu odpowied-
nio o 26 i 45% w porównaniu z grupą kontrolną 
(TegdMa bez dodatku nanożelu).

Zastosowanie nanożelowych prepolimerów 
do monomerów 2-metakrylanowych w znacznych 
ilościach nie ma istotnego wpływu na kinetykę re-
akcji i ostateczną konwersję osiąganą podczas fo-
topolimeryzacji. Przy średnich stężeniach nanoże-
lu lepkość monomeru wzrasta nieznacznie. duże 
domieszki nanożelu podnoszą lepkość monomeru 
i materiału złożonego. Nanożel o wysokiej tempe-
raturze przemiany szkła nie zmienił modułu poli-
merów. wprowadzenie cząsteczek nanożelu sku-
tecznie ogranicza skurcz polimeryzacyjny i napię-
cie skurczowe, co może być wykorzystane w celu 
zmiany współczynnika refrakcji fazy żywicowej, 
nadal umożliwiając użycie dużej ilości nieorga-
nicznych cząsteczek wypełniaczy w stomatolo-
gicznych materiałach złożonych.

Materiały służące do odbudowy twardych tka-
nek zęba podczas polimeryzacji ulegają kurczeniu 
się i rozszerzaniu [22–24]. Nasuwa się pytanie, czy 
w wilgotnym środowisku jamy ustnej skurcz ten 
może być zrekompensowany przez absorbcję wo-
dy? wykazano, że 97% odkształceń guzków spo-
wodowanych skurczem polimeryzacyjnym w wy-
pełnieniu z materiału złożonego odzyskuje swój 
pierwotny kształt po 6 miesiącach kąpieli wod-
nej [25]. Szerokość szczeliny brzeżnej również jest 
ograniczana przez ekspansję higroskopijną mate-
riałów złożonych, kompomerów, a także cemen-
tów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą  
[26, 27]. Stopień ekspansji higroskopijnej może 

przekroczyć wielkość skurczu polimeryzacyjne-
go w materiale łatwo pobierającym wodę i dopro-
wadzić do powstania naprężeń wewnętrznych [28]. 
Trzyletnie badania van dijkena [29], sugerują, że 
przyczyną odłamania guzków w 13 z 67 badanych 
zębów odbudowanych materiałem złożonym uwal-
niającym jony fluoru była ekspansja higroskopijna.

Przeprowadzono badania in vitro w usunię-
tych zębach trzonowych, w których preparowano 
duże ubytki typu Mod i odbudowywano je ma-
teriałami o różnej absorbcji wody hydrofobowym 
materiałem złożonym (Filtek Supreme) i hydrofi-
lowym cementem szkłojonomerowym (Ketac Na-
no) [30]. oceniano deformację zębów spowodowa-
ną skurczem polimeryzacyjnym kompensowane 
przez ekspansję higroskopijną w ciągu 4 tygodni. 
Powierzchnie policzkowe i językowe zębów prze-
sunęły się dowewnętrznie o 13–14 µm po założeniu 
wypełnienia. Po przechowywaniu w wodzie defor-
macja guzków w grupie zębów wypełnionych ma-
teriałem złożonym stopniowo zmniejszyła się, re-
kompensując zniekształcenie spowodowane skur-
czem w ciągu 4 tygodni. w grupie odbudowywanej 
cementem szkłojonomerowym modyfikowanym 
żywicą kompensacja nastąpiła w ciągu 1 tygo-
dnia, a ząb podlegał ekspansji o dalsze 28 µm po 
24 tygodniach. w pierwszym przypadku przyczy-
ną może być zmniejszenie odkształcenia guzków 
przez uszkodzenie żywicy łączącej między ścia-
ną zęba a wypełnieniem lub wynikać z lepkości 
i elastyczności materiału odbudowującego [30]. 
w drugim przypadku cement szkłojonomerowy 
wykazywał szybszą absorbcję wody przypisywaną 
hydrofilnym poliHeMa fazy żywicowej i ich hy-
drożelowej strukturze w porównaniu z powolnym 
procesem kontrolowanej dyfuzji przez żywicę ma-
trycy materiału złożonego.

Podsumowanie
Naprężenia powstające w tkankach zęba na 

skutek skurczu polimeryzacyjnego można zmniej-
szyć, nadając ubytkowi kształt spodka. wypełnie-
nie ubytków głębokich kl. I i II powinno odbywać 
się z użyciem tradycyjnych cementów szkłojono-
merowych, które kompensują skurcz polimeryza-
cyjny nie tylko od strony powierzchni żującej, ale 
także od dna ubytku. w ubytkach klasy V w ce-
lu zmniejszenia napięcia skurczowego jest zaleca-
ne zaokrąglenie kątów ubytku i zukośnienie brze-
gów szkliwa.

dodatek reaktywnego nanożelu do TegdMa 
nie wywołał ujemnych efektów w kinetyce reak-
cji konwersji i właściwościach mechanicznych ma-
teriału. ograniczenie skurczu polimeryzacyjnego 
i poziom naprężeń było proporcjonalne do zawar-
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tości nanożeli, a materiał wykazywał mały skurcz 
polimeryzacyjny.

deformacja guzków spowodowana skurczem 
polimeryzacyjnym została skompensowana przez 
ekspansję higroskopijną w ciągu 4 tygodni w zę-

bach odbudowywanych z użyciem materiału zło-
żonego, podczas gdy cement szkłojonomerowy 
skompensował skurcz w nadmiarze w ciągu 1 ty-
godnia, powodując dalszą ekspansję zęba. 
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