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MICROSCOPIC AND SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF THE TOOTH-COMPOSITE INTERFACE 

(Abstract):  

Aim of the study The  purpose of this study is to evaluate the quality of the tooth-composite interface. Material 

and methods Composition-based zirconia-silica commercially available as Valux Plus TM was used as repair 

material for a permanent premolar cavity dimensions of 4 mm long, 3 mm wide and 2 mm deep. After 

restoration was extracted premolar orthodontic reasons, and prepared a cross section containing the interface 

between composite and natural tissue being examined by SEM microscopy and FTIR spectroscopy. Results 

Restoring anorganic is loaded with 71% by volume of zirconium-silica particle sizes between 3.5-0.01 microns. 

10% silica content of Zn-Si composite were broadcast in the natural tissue, with good adhesion to biocomposite  

the natural tissue. Conclusions Restoration of Zn-Si is successfully used to restore premolar, as demonstrated 

by FTIR spectroscopy and SEM microscopy. 
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INTRODUCERE 

Materialele pe bază de răşină sunt larg 

utilizate ca materiale reparatorii directe. 

Răşinile compozit constau dintr-un amestec 

eterogen de răşini organice şi  anorganice cu 

proprietăţi estetice şi fizice excelente. 

Acestea au permis profesiei de  medic de 

medicina dentara să avanseze în mod 

uimitor în stomatologia cosmetică. Formarea 

de găuri între materialele de umplutură şi 

structura dintelui a reprezentat o problemă 

majoră responsabilă pentru cazurile de carii 

secundare sau recurente, decolorare, 

inflamare pulpară şi reinfectare. Dentistul 

trebuie să evalueze cu grijă efectele abrazive 

ale utilizării unor astfel de materiale 

reparatorii, cum ar fi porţelanul sau 

compozite de răşină, pentru a se opune 

structurii dentare existente. Suprafaţa 

obturației compozite conţine atât o matrice 

de răşină cât şi particule . Astfel, dacă există 

o nepotrivire între duritatea obturației şi cea 

a suprafeţei compozitului şi cea a smalţului, 

atunci există pericolul ca smalţul să fie tocit. 

În timpul masticaţiei, particulele de 

compozit pot zgâria sau roade smalţul 

antagonistic. Dimensiunea verticală va 

scădea dacă regiunile premolare şi molare 

sunt tratate cu un astfel de material 

reparator. Astfel, textura suprafeţei şi 

mărimea, forma, distribuţia şi duritatea 

particulei joacă un rol important în 

determinarea puterii bilologice a 

restaurărilor cu compozit [1]. O suprafaţă 

fină oferă o tocire fricţională redusă în 

zonele ocluzale de contact. Această fineţe va 

ajuta tocirea compozitului dar şi cea a 

smalţului antagonistic. Pentru a îndeplini 

cerinţele de fineţe, duritatea intrinsecă a 

suprafeţei compozitelor de răşină trebuie să 

fie egală sau mai mică decât valoarea 

durităţii zonelor ocluzale de contact smalţ-

smalţ.  

Scopul acestui studiu este evaluarea 

calităţii interfaţei utilizând un compozit pe 

bază de Zirconiu-Siliciu în restaurarea 
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premolară, prin microscopia SEM şi 

spectroscopia FTIR. Analizele prin scanare 

cu microscop electron combinate cu analize 

chimice cantitative locale efectuate pe baza 

spectrului caracteristic de raze X (EDS) 

pentru elementele de compoziţie, permit 

observarea detaliilor morfologiei suprafeţei 

concomitent cu analizele elementelor in situ, 

la interfaţa dintre compozit şi ţesutul natural 

(dentina). Pe de altă parte, spectroscopia 

FTIR permite o identificare diferenţială 

rapidă a materialelor dentale obişnuite 

produse din compuşi organici pentru 

restaurările anorganice şi a structurii dentare 

– care seamănă cu hidroxiapatita şi formele 

ei de contaminare cu fluor şi ioni de calciu. 

În scopul proprietăţilor minerale de evaluare 

a ţesuturilor calcificate, de exemplu oasele şi 

dinţii, este necesară spectroscopia 

vibraţională bazată pe tehnicile Fourier [2, 

3]. Astfel, cercetătorii au utilizat aceste 

metode pentru a efectua comparaţii ale 

ţesuturilor dentare inclusiv smalţul şi 

dentina şi pentru a examina cristalitele 

singulare hidroxipatite. Compoziţia chimică 

a apatitei este semnificativă din pricina 

consecinţelor care reies din diferite 

proprietăţi chimice şi fizice [4]. Mai mult, 

aplicarea spectroscopiei aproape infraroşii a 

fost de asemenea raportată ca mijloc util 

pentru caracterizarea mineralelor, în special 

combinate cu grupuri hidroxil sau legate cu 

apă în structură [5]. Studiul smalţului 

folosind microtomografia cu raze X (XMT) 

a fost efectuat pentru evaluarea distribuţiei 

minerale cantitative în spaţiul ocluzal şi 

fisura dinţilor. Aceste locuri sunt dispuse la 

formarea unor leziuni primare de carii. 

Astfel, aceste examinări sunt esenţiale 

pentru medicina dentară [6].  

 

 

 

 

MATERIAL ŞI METODE 

Compozitul pe bază de Zirconiu-Siliciu 

disponibil pe piaţă ca Valux 
TM 

Plus a fost 

utilizat ca material reparator în cazul unui 

premolar permanent cu dimensiunile cavităţii de 

4mm lungime, 3mm lăţime şi 2mm adâncime. 

Dupa restaurare, premolarul a fost extras din 

motive ortodontice, şi s-a pregătit o secţiune 

transversală care conţinea interfaţa dintre 

compozit şi ţesutul natural, prin lustruirea 

suprafeţei cu un aparat de lustruit cu răcire cu 

apă la 10,000 rpm.  

S-a investigat morfologia suprafeţei cu un 

microscop electronic scaner de tip 5600 LV 

JEOL echipat cu un spectrometru cu raze X de 

tipul Oxford Instrument, având următoarele 

caracteristici: rezoluţie 3.5 nm cu electroni 

secundari; mărire de 300.000 ori; analize 

chimice cantitative locale pe baza 

spectrumului caracteristic cu raze X (EDS) 

pentru elementele listate între boron şi uraniu, 

cu limita de detectare de 0.01%. Suprafaţa 

specimenului a fost de asemenea examinată 

prin spectroscopia FTIR folosind un 

spectrometru Elmer-Perkin BXII, echipat cu 

un aparat ATR Miracle (reflecţie singulară 

ATR cu cristal ZnSe). S-a colectat spectrumul 

într-o gamă de 400 până la 4000 numere [cm-

1], cu rezoluţia spectrală de 2 cm-1. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Compozitul Valux
TM

Plus este un material 

vizibil la lumină, radio-opac, destinat 

utilizării restaurărilor anterioare şi 

posterioare. Restaurarea anorganică este 

încărcată cu 71% per volum cu zirconiu-

siliciu cu particule de mărimi cuprinse între 

3.5-0.01 microni. De asemenea conţine 

răşini BIS-GMA şi TEGDMA. Imaginile 

SEM ale regiunii corespunzătoare interfaţei 

dintre compozit şi ţesutul natural (dentina) 

sunt prezentate în fig. 1, împreună cu analiza 

locală a elementelor în ambele părţi ale 

joncţiunii. 
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a)  

 

b)   

 

c)  

Figura 1.a) Morfologia suprafeţei din zona corespunzătoare interfaţei dintre compozit şi ţesutul natural: 

dentina în partea dreaptă, compozit Zn-Si în partea stângă. Mărire X300. b) spectrul caracteristic de raze 

X (EDS) corespunzător zonei dentine (dreapta) şi compozit Zn-Si  (stânga),  c) analize chimice cantitative 

locale corespunzătoare părţii din dreapta şi stânga joncţiunii. 

 

Atât imaginea SEM cât şi analizele 

chimice cantitative au evidenţiat o bună 

biocompatibilitate a compozitului şi o 

procedură medicală de succes, de vreme ce 

micrograful nu a indicat niciun spaţiu între 

structura dentară şi compozit. Mai mult, ca 

rezultat al silanizării, 10% din conţinutul de 

siliciu în compozitul Zn-Si au fost difuzate 

în ţesutul natural, prezentând o bună 

aderenţă a biocompozitului la ţesutul 

natural. Plasarea unei vâscozităţi scăzute şi 

legătura adezivă de răşină înaintea 

materialului răşinos reparator umezeşte 

suprafaţa dintelui şi permite scurgerea 

materialului în microporii creaţi prin 

procesul de gravare. Pentru a susţine 
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compoziţia chimică şi structurală a 

compozitului dentar în contact cu dintele 

natural, caracteristicile spectrului ATR-

FTIR ale aceluiaşi specimen au fost 

examinate şi prezentate în fig. 2. 

 
Figura 2. Spectrul ATR FTIR al specimenului care conţine obturaţie  de Zn-Si în contact cu dintele 

natural (joncţiune) 

Vârfurile tipice se găsesc în jur de  566, 

603 şi 1028 cm
-1

 asociate cu ioni de fosfat 

PO4
3-

 ¬(foarte intensiv, bandă largă). Mai 

mult, în banda largă de absorbţie (vârful la 

1028 cm
-1

) a fost prezentată banda 

dominantă caracteristică la 872 cm
-1

 care a 

fost atribuită ionului de carbon (CO3
2-

 ) [7]. 

Acest spectru IR de asemenea a inclus cele 

mai intense vârfuri la 1415 şi 1457, 1547, 

1640 cm
-1

 care pot fi legate de ionul de 

carbon (1415 şi 1457 cm
-1

), lângă grupele de 

amide II (-CO-NH-) şi amide I (-CO-NH
2-

), 

respectiv [7,8]. Banda largă la 3400 cm
-1

 

este legată de grupul de vibraţie Si-OH. 

Comparând rezultatele de mai sus cu 

spectrul FTIR existent al ţesutului dental 

natural (dentină, smalţ), această analiză a 

confirmat prezenţa componenţilor 

anorganici ai plombei împreună cu 

componenţii organici din specimen. 
 

CONCLUZII 

Concluzionăm în urma acestui studiu că 

restaurarea Zn-Si este utilizată cu succes în 

restaurarea premolară, aşa cum s-a 

demonstrat prin microscopia SEM şi 

spectroscopia FTIR. O analiză a elementelor 

confirmă de asemenea o bună aderenţă a 

compozitului la ţesutul natural. 

Spectroscopia FTIR a fost un mijloc util în 

ceea ce priveşte identificarea grupelor 

chimice funcţionale ale materialului de 

restaurare în contact cu ţesutul natural. 
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