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Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις εισήχθησαν
στην οδοντιατρική ως μια εναλλακτική επιλογή προσθετικής αποκατάστασης έναντι των επί χρόνια χρησιμοποιούμενων συμβατικών μεταλλοκεραμικών, κυρίως
σε περιοχές υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Πρόκειται για αποκαταστάσεις που αποτελούνται από ένα σκελετό από καθαρό χρυσό που δημιουργείται με τη μέθοδο της ηλεκτροεπίστρωσης, επάνω στον οποίο ακολουθεί η επίστρωση και όπτηση της πορσελάνης. Η τεχνική
της ηλεκτροεπίστρωσης είναι γνωστή στην οδοντιατρική εδώ και δεκαετίες και βασίζεται στην εργαστηριακή
εναπόθεση ιόντων χρυσού σε ειδικά παρασκευασμένα
κολοβώματα. Με τη μέθοδο αυτή προκύπτει ένα εξαιρετικά λεπτό, χρυσό υπόστρωμα το οποίο εξασφαλίζει
στις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις μια σειρά από
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, με σημαντικότερα την αισθητική, τη βιοσυμβατότητα και την
υψηλή ακρίβεια εφαρμογής. Έχει χρησιμοποιηθεί στην
κλινική πράξη για την κατασκευή ποικίλων αποκαταστάσεων, όπως ενθέτων και επενθέτων, μεμονωμένων
στεφανών, γεφυρών, βάσεων οδοντοστοιχιών, ενώ τα
τελευταία χρόνια βρίσκει εφαρμογή στο χώρο της προσθετικής εμφυτευματολογίας. Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι η παρουσίαση της τεχνικής της ηλεκτροεπίστρωσης καθώς και των ενδείξεων και των πλεονεκτημάτων των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων
σε σχέση με τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές αλλά
και τις σύγχρονες ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Επίσης, παρουσιάζονται εικόνες από παρόμοιες αποκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν στην προπτυχιακή κλινική της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Galvanoceramic restorations consist of porcelain ﬁred
over a very thin, gold substrate created with the gold-electroforming technique. The galvanic process (electroforming)
involves the electrolytic deposition of gold ions on a specially prepared die. Electroforming was used for the ﬁrst time in
dentistry in 1960 for the fabrication of gold inlays. From this
point onwards, a great variety of dental restorations have
been made with this method, including inlays, onlays, single
crowns, bridges, bases for removable dentures etc. .
The galvanoceramic restorations have been introduced
as an alternative to conventional metal-ceramic which
sometimes fail to meet the increasing aesthetic demands of
both patients and dentists. One of the most important features of the restorations made with the electroforming technique is the excellent esthetics thanks to the warm, yellow
color of the coping which creates a favorable substrate
resembling the natural dentin. Moreover, since the galvanoceramic restorations have several advantages, such as
the biocompatibility of pure gold and the exceptional marginal adaption (15-20 μm), it is suggested that they can
replace not only the conventional metal-ceramic but also the
modern all-ceramic restorations, in many clinical cases. On
the other hand, some of their disadvantages are considered
to be the uncertain bond quality of the porcelain to pure
gold, the technique sensitivity and the relatively increased
cost of fabrication.
The purpose of this study is to describe the electroforming technique and critically review the literature regarding
the advantages, disadvantages, indications and contraindications comparing to metal-ceramic and all-ceramic restorations, as well as their application in many cases in todayʼs
clinical practice. Moreover, images of such restorations
used in the clinic of Aristotle Univversity of Thessaloniki,
department of Prosthodontics and Prosthetic Implantology,
are presented.
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Α. Εισαγωγή

Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις εισήχθησαν στην οδοντιατρική ως μια εναλλακτική επιλογή
έναντι των συμβατικών μεταλλοκεραμικών, κυρίως
σε περιοχές υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Αποτελούνται από μια λεπτή καλύπτρα από καθαρό χρυσό
(99%), η οποία δημιουργείται με την τεχνική της
ηλεκτροεπίστωσης, πάνω στην οποία γίνεται η επίστρωση και η όπτηση της πορσελάνης.
Ως ηλεκτροεπίστρωση (electroplating) ορίζεται η
διαδικασία επένδυσης μιας επιφάνειας με ένα λεπτό
στρώμα μετάλλου μέσω της ηλεκτρόλυσης 1 . Η
τεχνική αυτή είναι γνωστή στην οδοντιατρική εδώ
και πολλές δεκαετίες. Το 1935 οι Damiano και Viverito
τη χρησιμοποίησαν για την επίστρωση αποτυπωμάτων με χαλκό ή άργυρο με σκοπό την ενίσχυση της
αντοχής του κολοβώματος. Για πρώτη φορά, όμως,
η ηλεκτροεπίστρωση ιόντων χρυσού σε ειδικά παρασκευασμένα οδοντικά κολοβώματα εισήχθη το 1961
από τους Rogers και Armstrong, για την κατασκευή
ενθέτων και, αργότερα, μεμονωμένων στεφανών2.
Το 1979, μάλιστα, αναφέρεται για πρώτη φορά ο
συνδυασμός τους με κεραμικό υλικό3.
Παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή αναγνωρίστηκαν τα πλεονεκτήματα των αποκαταστάσεων αυτών, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, ο
δαπανηρός εξοπλισμός που απαιτούνταν αλλά και η
τοξικότητα των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων περιόρισαν τότε τη χρήση της τεχνικής. Το 1983 χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα χωρίς επικίνδυνα κυανίδια,
χωρίς, όμως, να δίνεται λύση στα υπόλοιπα συνοδά
προβλήματα, δεδομένου ότι η διαδικασία της ηλεκτροεπίστρωσης μπορούσε να γίνει μόνο σε ειδικές
εγκαταστάσεις, τα αποκαλούμενα «κέντρα ηλεκτροεπίστρωσης» («electroforming centers»), καθώς ο απαραίτητος εξοπλισμός δεν ήταν δυνατό να χωρέσει
στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια .
Ωστόσο, αργότερα (1991) παρουσιάστηκε το
σύστημα Gramm, το οποίο βασιζόταν στη χρήση
ασφαλών θειούχων συμπλεγμάτων χρυσού-αμμωνίου αλλά και ενός περισσότερο απλού και προσιτού
εξοπλισμού. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία μέχρι σήμερα. Η ηλεκτροεπίστρωση, εξελισσόμενη τεχνολογικά, αποτελεί σήμερα μια οικονομική και
ασφαλή διαδικασία η οποία άρχισε να διευρύνει την
εφαρμογή της στην κλινική πράξη3-5.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται η τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης, καθώς και οι ενδείξεις
και τα πλεονεκτήματα των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων σε σχέση με τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές αλλά και τις ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Επίσης, παρουσιάζονται εικόνες από διάφορες
γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν στην προπτυχιακή κλινική της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας της

Πασχάλη και συν

Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Β. Η τεχνική

Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις δε διαφέρουν σημαντικά από τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές σε ότι αφορά τα κλινικά στάδια (παρασκευή των
δοντιών, αποτυπώματα κτλ.), δεν ισχύει, όμως, το
ίδιο και για την εργαστηριακή διαδικασία. Το στάδιο
της χύτευσης παραλείπεται εντελώς και οι χρυσές
καλύπτρες σχηματίζονται μέσω της ηλεκτροεπίστρωσης, της εναπόθεσης, δηλαδή, ιόντων χρυσού
στα ειδικά παρασκευασμένα οδοντικά κολοβώματα
(Εικ. 1α και 1β).

α

β

Εικόνες 1α και β. α. Ειδικά παρασκευασμένο οδοντικό
κολόβωμα, επικαλυμμένο με αργυρό βερνίκι. β. Μετά το
πέρας της ηλεκτροεπίστρωσης.

Η ηλεκτροεπίστρωση λαμβάνει χώρα σε ειδική
συσκευή που αποτελείται: α) από την δεξαμενή (plating vessel) που περιέχει το διάλυμα του ηλεκτρολύτη, στο οποίο ο χρυσός βρίσκεται με τη μορφή θειούχων συμπλεγμάτων αμμωνίου και β) από την
κεφαλή (plating head) του συστήματος. Από την
κεφαλή εισέρχονται στη δεξαμενή η κάθοδος όπως
και η άνοδος, στην οποία εφαρμόζεται το κολόβωμα4,5. Το σύστημα περιλαμβάνει, ακόμα, μία δοκό
ανάδευσης και ένα κυκλικό θερμαντικό στοιχείο
(θερμαντικός δακτύλιος) (Εικ. 2). Αναλυτικά, η
διαδικασία της ηλεκτροεπίστρωσης έχει ως εξής
(Εικ. 3):

Εικόνα 2. Δεξαμενή ηλεκτροεπίστρωσης.
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Προετοιμασία του εκμαγείου εργασίας

Αντιγραφή του κολοβώματος με ελαστομερές
Εφαρμογή επί του κολοβώματος χάλκινου
καλωδίου και επικάλυψη με αργυρό βερνίκι
Ηλεκτροεπίστρωση

Διάλυση του γύψινου εκμαγείου και του βερνικιού με νιτρικό οξύ
Ανάκτηση της χρυσής καλύπτρας

(Τροποποιημένος από Setz7, 1989)

Εικόνα 3 . Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας της
ηλεκτροεπίστρωσης.
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Εφαρμογή χάλκινου ακροδέκτη και επικάλυψη
με ειδικό βερνίκι (αργυρό)

Στο αντίγραφο του κολοβώματος συνδέεται
χάλκινος ακροδέκτης (στο πλαϊνό τμήμα και κάτω
από το αυχενικό όριο περίπου 2-3 χιλ.) δημιουργώντας την άνοδο του συστήματος της ηλεκτρόλυσης.
Το κολόβωμα (μέχρι και λίγο κάτω από το αυχενικό
όριο) και η ακάλυπτη άκρη του ακροδέκτη (μη μονωμένη) βάφεται με αργυρό βερνίκι για να προσελκύσει τα ιόντα του χρυσού που βρίσκονται στο διάλυμα
θειικού αμμωνίου και χρυσού. Η ποσότητα του διαλύματος επιλέγεται ανάλογα της έκτασης της επιφάνειας που πρέπει να καλύψει η χρυσή καλύπτρα
(Εικ. 6).

Προετοιμασία εκμαγείου εργασίας - Αντιγραφή του
κολοβώματος με ελαστομερές:

Μετά την αποκοπή του κολοβώματος από τη
βάση του εκμαγείου εργασίας, ακολουθεί η διαμόρφωση των αυχενικών ορίων όπως ακριβώς στην κλασική μεταλλοκεραμική αποκατάσταση και η εξουδετέρωση τυχόν εσοχών (undercuts) της επιφάνειάς
του με ειδικό κερί εσοχών (Εικ. 4).

Εικόνα 6. Επικάλυψη με αργυρό βερνίκι.

Ηλεκτροεπίστρωση:

Εικόνα 4. Διαμόρφωση αυχενικών ορίων κολοβώματος και
εξουδετέρωση εσοχών.

Στη συνέχεια αντιγράφεται το κολόβωμα με τη
βοήθεια ενός δακτυλίου και ενός ελαστομερούς
(σιλικόνης ανατύπωσης) του οποίου η ανάδευσή του
γίνεται με διαδικασία κενού αέρος (vacuum) κατασκευάζοντας ένα αντίγραφο του κολοβώματος (Εικ.
5α και 5β).

Στη δεξαμενή τοποθετείται συγκεκριμένη και
προεπιλεγμένη ποσότητα του διαλύματος χρυσού
(σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα
δεδομένα της επιφάνειας και του πάχους της καλύπτρας που απαιτείται ) και ακολουθεί η διαδικασία
της επίστρωσης η οποία διαρκεί 3-11 ώρες (Εικ. 7α
και 7β).

α

Εικόνες 7α και β. Σχηματισμός τις χρυσής καλύπτρας με
ηλεκτροεπίστρωση.

Ανάκτηση της χρυσής καλύπτρας

α

β

Εικόνες 5α και β. Αντιγραφή του κολοβώματος με ελαστομερές.

β

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτροεπίστρωσης η σχηματιζόμενη χρυσή καλύπτρα
(πάχους 0,2-0,3 χιλ.) απομακρύνεται από το κολόβωμα με ήπιους χειρισμούς και καθαρίζεται με την βοήθεια νιτρικού οξέος (καταστροφή του εκμαγείου),
υπερήχων και αμμοβολής οξειδίου του αλουμινίου
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(Al2O3) για την απομάκρυνση του βερνικιού και των
υπολειμμάτων του διαλύματος.
Στη συνέχεια και αφού έχει γίνει καθαρισμός
της καλύπτρας, μπορεί να ακολουθήσει η εφαρμογή
της στο εκμαγείο εργασίας και η χρήση ενός ειδικού
συνδετικού παράγοντα (bonding agent) που ενισχύει
τη σύνδεσή της με την πορσελάνη επένδυσης και
στη συνέχεια ακολουθεί η επίστρωση και η όπτηση
της πορσελάνης (Εικ. 8).

Εικόνα 8. Γαλβανοκεραμική στεφάνη.

Η ηλεκτροεπίστρωση με την τεχνική που περιγράφηκε είναι, σήμερα, μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, με ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου των
παραμέτρων της ηλεκτροεπίστρωσης. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, είναι δυνατό να συμβούν λάθη που
μπορεί να οφείλονται σε αιτίες όπως λειτουργικά
προβλήματα της μονάδας, προσμίξεις και ακαθαρσίες στα διαλύματα, λαθεμένη τοποθέτηση του
κολοβώματος στην κεφαλή ή ακόμα και διακοπή της
διαδικασίας πριν την ολοκλήρωση (π.χ. διακοπή
παροχής ηλεκτρικού ύματος). Έτσι, ενδεχομένως
μπορεί να προκύψουν ελαττωματικές καλύπτρες με
φυσαλίδες, πόρους, χρωματικές αποκλίσεις, αυξημένο πάχος (διπλό επίπεδο επίστρωσης), που, όμως,
ένας έμπειρος τεχνίτης είναι σε θέση να αντιληφθεί
ακόμα και με γυμνό μάτι 6 και να επαναλάβει τη διαδικασία για την παραλαβή ενός αποδεκτού προϊόντος.

α

Γ. Γενικά χαρακτηριστικά

Πασχάλη και συν

Πλεονεκτήματα

Αισθητική. Ένα από τα σημαντικότερα διαχρονικά αισθητικά μειονεκτήματα των συμβατικών μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων είναι η προκύπτουσα
αδιαφάνεια του υποκείμενου μεταλλικού σκελετού
με αποτέλεσμα την μη φυσιολογική συμπεριφορά
του φωτός δια μέσου της υπερκείμενης μάζας του
κεραμικού υλικού. Οι συνεχώς αυξανόμενες, όμως,
αισθητικές απαιτήσεις ασθενών και οδοντιάτρων,
δημιούργησαν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών
λύσεων. Αναμφισβήτητα, στα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζουν οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις
συγκαταλέγεται η υψηλή αισθητική απόδοσή τους. Ο
μεταλλικός σκελετός από καθαρό χρυσό προσφέρει
ένα θερμό κίτρινο υπόστρωμα που εξασφαλίζει πολύ
καλή συμπεριφορά του φωτός και χρωματική διαστρωμάτωση παρόμοια με αυτή των φυσικών
δοντιών. Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει
πολύ την αισθητική μιας προσθετικής αποκατάστασης είναι ο διαθέσιμος χώρος για το κεραμικό υλικό.
Η εξαιρετικά λεπτή χρυσή καλύπτρα (Ο,2 mm), εξασφαλίζει τον απαραίτητο χώρο για τη διαστρωμάτωση της μάζας της πορσελάνης, χωρίς να οδηγεί σε
ογκώδεις κατασκευές. Επίσης, λόγω της αντοχής
του καθαρού χρυσού στη διάβρωση εξασφαλίζεται η
αισθητική και φυσική εμφάνιση των μαλακών ιστών
γύρω από την αποκατάσταση και αποφεύγεται η
δυσχρωμία των ούλων, που συχνά παρατηρείται από
την επερχόμενη διάβρωση των συμβατικών κραμάτων4,7,8 (Εικ. 9α και 9β).
Εφαρμογή. Η εφαρμογή στα αυχενικά όρια είναι
θεμελιώδους σημασίας για την ακεραιότητα και τη
μακροβιότητα μιας ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης. Όπως είναι γνωστό, κακή εφαρμογή είναι
δυνατό να οδηγήσει σε μικροδιείσδυση και κατακράτηση της πλάκας και να προκαλέσει διάλυση της
κονίας, τερηδόνα και περιοδοντικά προβλήματα με
ολέθριες συνέπειες για το μέλλον της αποκατάστασης ή και του δοντιού9. Αναφέρεται ότι χάσμα έως
και 120 μm είναι κλινικά αποδεκτό και συμβατό με

β

Εικόνες 9α και β. α. Δυσχρωμία των ούλων στα όρια μεταλλοκεραμικής στεφάνης στον #21 (marginal discoloration).
β. Η ασθενής μετά την αντικατάσταση της παλαιάς μεταλλοκεραμικής με γαλβανοκεραμική στεφάνη
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την επιτυχία της αποκατάστασης μακροπρόθεσμα10.
Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των
γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων είναι η εξαιρετική ακρίβεια εφαρμογής τους. Σε in vitro πειράματα
παρατηρήθηκε χάσμα στο όριο των γαλβανοκεραμικών στεφανών μικρότερο των 20 μm11,12 αλλά και
σε in vivo μελέτες τα αποτελέσματα ήταν εξίσου
ενθαρρυντικά13. Σε άλλες μελέτες βρέθηκε ότι οι
τιμές αυτές είναι μεγαλύτερες λόγω της παραμόρφωσης που ακολουθεί την όπτηση της πορσελάνης
και μάλιστα το μέγεθος της παραμόρφωσης αυτής
εξαρτάται από τον τύπο του αυχενικού τελειώματος,
με το τοξοειδές βάθρο βαθιάς αποκοπής να δίνει τα
καλύτερα αποτελέσματα9,14,15. Σε κάθε περίπτωση,
συγκριτικά τόσο με συμβατικές μεταλλοκεραμικές
όσο και με σύγχρονα CAD/CAM ολοκεραμικά συστήματα, οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις εμφάνισαν καλύτερη οριακή εφαρμογή τόσο σε φυσικά
δόντια 12,13,15-17 όσο και σε εμφυτεύματα18.
Βιοσυμβατότητα. Η βιοσυμβατότητα αποτελεί,
χωρίς αμφιβολία μία από τις σημαντικότερες επιθυμητές ιδιότητες κάθε υλικού που χρησιμοποιείται
στην αποκαταστατική οδοντιατρική. Ορίζεται ως η
ιδιότητα ενός υλικού να μην προκαλεί αντιδράσεις
από τους ιστούς με τους οποίους αλληλεπιδρά.
Όπως γίνεται κατανοητό, ελάχιστα, εάν όχι κανένα
βιοϋλικό δεν ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό
αυτό. Συνεπώς, μία πιο κατάλληλη ερμηνεία της βιοσυμβατότητας είναι η ιδιότητα ενός αποκαταστατικού υλικού να προκαλεί μικρές αντιδράσεις και να
ευνοεί την αποκατάσταση της ισορροπίας του
συστήματος19.
Τα περισσότερα κράματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην οδοντιατρική διαβρώνονται στο στοματικό
περιβάλλον και τα ιόντα που απελευθερώνονται
αλληλεπιδρούν με τους ιστούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, συχνά, να εμφανίζονται διάφορα υποκειμενικά ή αντικειμενικά συμπτώματα ή ακόμα και αλλεργικές αντιδράσεις20,21. Στις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις οι κίνδυνοι αυτοί ελαχιστοποιούνται
εξαιτίας της μοναδικής ιδιότητας του καθαρού χρυσού να ανθίσταται στη διάβρωση, εξασφαλίζοντας
άριστη συμπεριφορά στο στόμα.
Οι γαλβανικές καλύπτρες, επίσης, παρέχουν τη
δυνατότητα τέλειας λείανσης προσφέροντας μια
επιφάνεια που αποτρέπει την κατακράτηση μικροβιακής πλάκας στα όρια και συμβάλλοντας, έτσι, στη
διατήρηση της υγείας των περιοδοντικών ιστών22.
Σε σχετικές μελέτες φάνηκε ότι οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις δείχνουν την περισσότερο
ευνοϊκή συμπεριφορά, προκαλώντας μικρότερες
φλεγμονώδεις αντιδράσεις και διατηρώντας χαμηλούς δείκτες αιμορραγίας και κατακράτησης πλάκας
σε σχέση με αντίστοιχες μεταλλοκεραμικές23 και
ολοκεραμικές24 .
Μηχανικές Ιδιότητες. Οι μηχανικές ιδιότητες
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των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων είναι καθοριστικές για τη διατήρηση της ακεραιότητάς τους σε
βάθος χρόνου και, συνεπώς, για την επιτυχία τους.
Το στοματογναθικό σύστημα δέχεται συνεχώς πλήθος δυνάμεων (μάσηση, ομιλία, διάφορες έξεις κτλ.)
στις οποίες κάθε υλικό που αντικαθιστά τα φυσικά
δόντια πρέπει να μπορεί να ανταπεξέρχεται.
Σε σύγκριση με τις δοκιμασμένες στο χρόνο
μεταλλοκεραμικές κατασκευές, αν και οι γαλβανοκεραμικές βρέθηκε ότι υστερούν ελαφρώς ως προς
τη μηχανική αντοχή, και τα δύο συστήματα, υποστηρίζεται ότι είναι εξίσου ικανά να ανθίστανται σε
δυνάμεις μεγαλύτερες από αυτές που έχει υπολογιστεί ότι αναπτύσσονται κατά τη μάσηση25 . Στην κλινική πράξη, πάντως, τα γαλβανοκεραμικά έδωσαν
πολύ καλά αποτελέσματα σε ότι αφορά την αντίσταση στη θραύση και, μάλιστα παρουσίασαν σαφή υπεροχή έναντι των αντίστοιχων ολοκεραμικών συστημάτων24,26,27.
Συντηρητική παρασκευή των δοντιών. Στα πλεονεκτήματα των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων
θα έπρεπε να αναφερθεί ακόμα η οικονομία των
οδοντικών ιστών. Το ελάχιστο πάχος της κατασκευής δεν απαιτεί εκτεταμένη αποκοπή και μεγάλη μείωση των διαστάσεων του δοντιού. Αυτό ευνοεί το
συγκρατητικό σχήμα της αποκατάστασης και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης του πολφού28.
Εργαστηριακή διαδικασία. Χάρη στην πρότυπη
εργαστηριακή διαδικασία με την οποία παρασκευάζονται, οι αποκαταστάσεις αυτές είναι απαλλαγμένες από πολλά μειονεκτήματα της χύτευσης, όπως
δημιουργία πόρων και παραμόρφωση των διαστάσεων.
Κλινική διαδικασία. Σημαντικό είναι, τέλος, το
γεγονός ότι οι κλινικές διαδικασίες κατασκευής των
γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων δε διαφέρουν
από αυτές για τις συμβατικές και διέπονται από
παρόμοιες αρχές σε όλα τα στάδια (προπαρασκευή,
αποτύπωση). Ο κάθε οδοντίατρος, επομένως, που
είναι εξοικειωμένος με την προσθετική, μπορεί να
τις εφαρμόσει χωρίς προβλήματα.
Μειονεκτήματα

Ειδικός εξοπλισμός. Όπως και τα περισσότερα
υλικά έτσι και οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις εμφανίζουν ορισμένα μειονεκτήματα. Μεταξύ
αυτών είναι η ανάγκη για ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό, παρά το γεγονός ότι τις δύο τελευταίες
δεκαετίες έγινε περισσότερο προσιτός για τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια.
Κόστος. Μολονότι οι υποστηρικτές των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων ισχυρίζονται πως η
ελάχιστη ποσότητα χρυσού που απαιτείται ανά μονάδα (0,6 g) κάνει το κόστος τους συγκρίσιμο με αυτό
των συμβατικών μεταλλοκεραμικών7, γενικά θεω-
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ρείται ότι η οικονομική επιβάρυνση του ασθενή είναι
μεγαλύτερη και αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματά τους.
Τεχνική ευαισθησία. Ως αδύνατο σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί, επίσης, η ευαισθησία της τεχνικής, τόσο σε επίπεδο εργαστηριακό αλλά και κλινικό. Απαιτούνται ιδιαίτερα προσεχτικοί χειρισμοί της
γαλβανικής καλύπτρας προς αποφυγή παραμόρφωσής της, αλλά και αυστηρή τήρηση των διαστάσεων
κατά την παρασκευή των δοντιών. Το τελευταίο έχει
ξεχωριστή σημασία γιατί, εφόσον το πάχος της χρυσής καλύπτρας είναι δεδομένο (0,2 μm), σε περίπτωση μεγάλης αποκοπής αυξάνεται ο όγκος του κεραμικού υλικού, κάνοντας την κατασκευή περισσότερο
επιρρεπή σε κατάγματα29.
Αντοχή. Αν και η αντοχή των γαλβανοκεραμικών
αποκαταστάσεων αποδείχθηκε επαρκής για τη διατήρηση της ακεραιότητάς τους σε κλινικό επίπεδο,
σε σύγκριση με τις ευρέως χρησιμοποιούμενες
μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις, βρέθηκε ότι
υστερεί ελαφρώς και ότι οι αποκαταστάσεις αυτές
παρουσιάζουν μικρότερη αντοχή στη θραύση. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται στην ικανότητα του άκαμπτου μεταλλικού σκελετού των συμβατικών αποκαταστάσεων να υποστηρίζει την εύθραυστη πορσελάνη, αλλά και στο χημικό δεσμό που αναπτύσσεται
μεταξύ των οξειδίων του μετάλλου και του κεραμικού υλικού, κάτι που δε συμβαίνει με τον καθαρό
χρυσό4,25.
Δεσμός μετάλλου - κεραμικού υλικού. Από τα
σοβαρότερα μειονεκτήματα των γαλβανοκεραμικών
αναφέρεται πως είναι η έλλειψη αμιγούς δεσμού
μεταξύ της πορσελάνης και του χρυσού, λόγω απουσίας οξειδίων στην επιφάνειά του. Στη σύγχρονη
βιβλιογραφία συναντάται ποικιλία απόψεων, κάτι που
φανερώνει πως το πεδίο αυτό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση30-34.
Σύνθετες αποκαταστάσεις. Παρά την καλά μελετημένη συμπεριφορά των γαλβανοκεραμικών σε
μεμονωμένες στεφάνες, υπάρχει έλλειψη επαρκούς
τεκμηρίωσης της κλινικής συμπεριφοράς τους σε
περιπτώσεις πιο σύνθετων και εκτεταμένων προσθε-
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τικών αποκαταστάσεων όπως, για παράδειγμα, γεφυρών. Η δημοσίευση αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από μακροχρόνια παρατήρηση, είναι απαραίτητη για να γίνει η εφαρμογή της τεχνικής της ηλεκτροεπίστρωσης ευρύτερα αποδεκτή και στις περιπτώσεις αυτές.

Ενδείξεις- Αντενδείξεις

Ενδείξεις. Το φάσμα των ενδείξεων των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων είναι αρκετά ευρύ,
καθώς μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις
αποκατάστασης στην αισθητική ζώνη σε ενίσχυση
των εφαρμογών των συμβατικών μεταλλοκεραμικών αλλά και των συγχρόνων ολοκεραμικών αποκαταστάσεων.
Ως ιδιαίτερη ένδειξη, μπορούν να θεωρηθούν
δόντια με σκούρα οδοντίνη ή αποχρωματισμένη ρίζα
ή ακόμη περιπτώσεις με προύπάρχοντες χυτούς
ενδορριζικούς άξονες με χυτές μυλικές ανασυστάσεις που απαιτούν προσθετική αποκατάσταση. Στα
περιστατικά αυτά, όπου τα σύγχρονα ολοκεραμικά
συστήματα, λόγω της σχετικής τους διαφάνειας, δεν
μπορούν να ανταποκριθούν, τα γαλβανοκεραμικά
καλύπτουν απόλυτα τη δυσχρωμία, προσφέρουν ένα
ευνοϊκό θερμό, χρυσό υπόστρωμα που πλησιάζει την
απόχρωση της οδοντίνης και εξασφαλίζουν υψηλό
αισθητικό αποτέλεσμα (Εικ. 10α, 10β και 10γ).
Οι γαλβανοκεραμικές στεφάνες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς προβλήματα ακόμα και στην
παιδοδοντία ή σε νεαρούς ενήλικες με εξεσημασμένες πολφικές κοιλότητες, καθώς με την ελάχιστη
αποκοπή οδοντικής ουσίας που απαιτείται, αποφεύγεται ο κίνδυνος βλάβης του πολφού. Από την
τεχνολογία της ηλεκτροεπίστρωσης μπορούν να
ωφεληθούν, ακόμα, ασθενείς με αλλεργία στα
συστατικά των βασικών κραμάτων (Cr/Co) ή άλλα
υλικά των προσθετικών κατασκευών (π.χ. ακρυλικές
ρητίνες των οδοντοστοιχιών) και ιστορικό τοξικών
αντιδράσεων7 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, αναφέρεται η χρήση των γαλβανοκεραμικών σε ποικιλία
κλινικών περιστατικών, όπως στην αποκατάσταση
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Εικόνες 10α, β και γ. α. Κεντρικός άνω τομέας με χυτή ανασύσταση μύλης και ενδορριζικό άξονα. β. Απόλυτη κάλυψη του
δυσχρωμικού υποστρώματος με χρυσή καλύπτρα που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της ηλεκτροεπίστρωσης. γ. Αισθητικό
αποτέλεσμα με τη γαλβανοκεραμική στεφάνη.
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ασθενών με περιοδοντικά προβλήματα35,36, ή ασθενών με δυσμενές στοματικό περιβάλλον λόγω
γαστροοισοφαγικών ή διατροφικών διαταραχών37.
Τέλος, δεδομένων των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων, που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί38-40, οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις προτείνονται να
συνδυάζονται και με εμφυτεύματα.
Αντενδείξεις. Δε φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις που να σχετίζονται με τη
χρήση των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων.
Είναι στην κρίση και στην αντίληψη του θεράποντα
να επιλέξει την κατά περίπτωση κατάλληλη προσθετική λύση. Ίσως, όταν πρόκειται για εξαιρετικά
δυσμενείς καταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε
οπίσθιες αποκαταστάσεις σε έναν ασθενή με έντονες παραλειτουργικές έξεις (π.χ. έντονο βρυγμό),
προτιμηθεί το σύστημα με την πλέον τεκμηριωμένη
αντοχή, δηλαδή τα συμβατικά μεταλλοκεραμικά.
Τέλος, ως περιορισμός στην εφαρμογή της ηλεκτροεπίστρωσης στην κλινική πράξη θα μπορούσε να
αναφερθεί το αυστηρά δεδομένο πάχος των κατασκευών (0,2 mm). Πρέπει, επομένως, να υπάρχει
δυνατότητα ομοιόμορφου πάχους των παρασκευών,
ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση του
πάχους του κεραμικού που υπονομεύει την αντοχή
της αποκατάστασης29.
Δ. Σύνδεση με τα κεραμικά υλικά

Είναι γνωστό ότι ο βέλτιστος δεσμός μεταξύ
μετάλλου και ενός κεραμικού υλικού επιτυγχάνεται
μέσω του στρώματος οξειδίων που σχηματίζεται
στην επιφάνεια του πρώτου. Σε αντίθεση, όμως με
τα περισσότερα κράματα ο καθαρός χρυσός δεν
οξειδώνεται. Για το λόγο αυτό, στις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις γίνεται χρήση ενός συγκολλητικού παράγοντα (bonding agent) με σκοπό την ενίσχυση της σύνδεσης με το κεραμικό υλικό. Ο συνδετικός παράγοντας αποτελείται από μόρια χρυσού και
μικρά σωματίδια πορσελάνης (κονιορτοποιημένη). Η
προσθήκη ΤiΟ ή ΖηΟ σε μικρές ποσότητες (έως 1%)
στη σύνθεση του συνδετικού παράγοντα έχει προταθεί χωρίς, όμως, τεκμηρίωση. Τα σωματίδια του
κεραμικού διανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των
σφαιρικών μορίων του χρυσού, τείνουν, όμως, να
διαχωρίζονται με τη πάροδο του χρόνου, γιʼ αυτό και
η προετοιμασία και η μίξη πρέπει να γίνονται αμέσως
πριν τη χρήση. Μετά την ανάκτηση της χρυσής
καλύπτρας, γίνεται καθαρισμός της και αδροποίηση
της επιφάνειας με αμμοβολή (με σωματίδια μεγέθους όχι μεγαλύτερο από 125 μm). Στη συνέχεια,
εφαρμόζεται ο συνδετικός παράγοντας με ειδικό
πινελάκι και ακολουθεί η διαστρωματική επίστρωση
και όπτηση της πορσελάνης.
Η ποιότητα και η ισχύς του δεσμού μεταξύ του
χρυσού και της πορσελάνης επηρεάζει την επιτυχία
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της αποκατάστασης και εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, όπως η φύση και οι επιμέρους ιδιότητες των υλικών, ο σχεδιασμός, οι διαστάσεις και οι
συνθήκες κατασκευής. Μια επιπρόσθετη ενίσχυση
θεωρείται ότι προκύπτει από τη συρρίκνωση της
πορσελάνης μετά την όπτηση, καθώς επίσης και από
τη δύναμη συμπίεσης του κεραμικού («πρεσάρισμα»)
πάνω στην καλύπτρα. Θετικά δρα, τέλος, στην ακεραιότητα του δεσμού το γεγονός ότι οι συντελεστές
θερμικής διαστολής του χρυσού και της πορσελάνης
είναι παραπλήσιοι30.
Η μεγάλη σημασία του δεσμού στην επιτυχία
των αποκαταστάσεων γίνεται εμφανής και μέσα από
τις πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς για τη βελτίωσή του31-33. Κατά τη γνώμη ορισμένων συγγραφέων, ο δεσμός μεταξύ χρυσού και
πορσελάνης στις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις είναι επαρκής και μπορεί ακόμα να γίνει και
χωρίς την παρεμβολή συνδετικού παράγοντα με εξίσου καλά αποτελέσματα30. Για τους περισσότερους,
όμως, ο δεσμός των δύο υλικών είναι το αδύνατο
σημείο των γαλβανοκεραμικών και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και ενίσχυση4,34.
Ε. Εφαρμογές στην κλινική πράξη

Μεμονωμένες στεφάνες. Οι περισσότερο μελετημένες γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις, με την
πληρέστερη τεκμηρίωση της κλινικής τους συμπεριφοράς, είναι αναμφισβήτητα οι μεμονωμένες στεφάνες.
Οι γαλβανοκεραμικές μεμονωμένες στεφάνες
συγκεντρώνουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε
σύγκριση με όλες τις άλλες εφαρμογές της ηλεκτροεπίστρωσης και, συγκεκριμένα, παρουσιάζουν:
άριστη βιοσυμβατότητα, εξαιρετική οριακή εφαρμογή, υψηλή αισθητική απόδοση, οικονομία των οδοντικών ιστών, ενδείξεις τόσο για πρόσθιες όσο και
για οπίσθιες αποκαταστάσεις και πολύ καλή πρόγνωση επιβίωσης σε βάθος χρόνου24,26,27.
Για όλους αυτούς τους λόγους αποτελούν μία
εναλλακτική επιλογή έναντι των μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενων συστημάτων χυτών, μεταλλοακρυλικών, μεταλλοκεραμικών και ολοκεραμικών στεφανών (Εικ. 11).

(Τροποποιημένος από SWirz6, 2000)

Εικόνα 11. Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων μεμονωμένων στεφανών.
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Ναρθηκοποιημένες Στεφάνες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, όταν απαιτείται να γίνει ναρθηκοποίηση δύο ή περισσότερων γαλβανοκεραμικών στεφανών μεταξύ τους, αυτή μπορεί να γίνει είτε πριν τη
δοκιμή του μεταλλικού σκελετού ή και κατά τη διάρκεια, δηλαδή ενδοστοματικά. Η σύνδεση μπορεί να
επιτευχθεί με πρόσθετα χυτά μεταλλικά στοιχεία ή
με σύνδεσμο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από
χρυσό με ηλεκτροεπίστρωση. Στην τελευταία, αυτή,
περίπτωση η ένωση γίνεται στα εκμαγεία εργασίας
και προσφέρει το πλεονέκτημα της μη παρεμβολής
άλλου υλικού.
Γέφυρες. Τα καλά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν από την εφαρμογή των γαλβανοκεραμικών
στεφανών στην κλινική πράξη, οδήγησαν στην επιθυμία επέκτασης του συστήματος, ώστε να συμπεριλάβει και πιο εκτεταμένες προσθετικές αποκαταστάσεις, όπως οι γέφυρες. Στις κατασκευές αυτές τα
δόντια-στηρίγματα καλύπτονται με γαλβανοκεραμικές στεφάνες, ενώ τα γεφυρώματα είναι χυτά από
κράματα χρυσοπλατίνας ή και βασικά (Ni/Cr). Το επιπλέον στάδιο στη διαδικασία, το οποίο είναι και ιδιαίτερης σημασίας, είναι η σύνδεση του γεφυρώματος
με το γαλβανικό σκελετό. Αυτή επιτυγχάνεται με
χύτευση και συγκόλληση του γεφυρώματος στις
καλύπτρες και μπορεί, επιπρόσθετα, να ενισχυθεί
εργαστηριακά με laser5,41.
Ενώ οι γαλβανοκεραμικές γέφυρες παρουσιάζουν τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα που
συναντώνται και στις άλλες εφαρμογές και, κυρίως,
αυτό της βιοσυμβατότητας, της ακρίβειας στην
έδραση και της αισθητικής, η κλινική συμπεριφορά
τους μακροπρόθεσμα δεν ήταν εξίσου καλά μελετημένη μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια, όμως,
αρκετές μελέτες έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την αντοχή και την επιβίωση των
γεφυρών αυτών σε βάθος χρόνου42,43.
Συγκεκριμένα, σχετική μελέτη42, όπου συγκρίθηκαν γαλβανοκεραμικές και μεταλλοκεραμικές
γέφυρες, τόσο με σκελετό από κράμα ΝiCr όσο και
από κράμα ευγενών μετάλλων, βρέθηκε ότι η οριακή
εφαρμογή των γαλβανοκεραμικών 6 χρόνια μετά
παρέμεινε ακέραιη στο 100% (έναντι 77% και 91%
αντιστοίχως) και, συνεπώς, δεν παρατηρήθηκε κάτω
από αυτές δημιουργία δευτερογενούς τερηδόνας σε
αντίθεση με τις συμβατικές (δευτερογενής τερηδόνα στο 14% των NiCr γεφυρών και 6% σε αυτές με
κράμα ευγενών μετάλλων). Σε ό,τι αφορά σε θραύση
του κεραμικού υλικού, δεν παρατηρήθηκε καμιά διαφορά μεταξύ των αποκαταστάσεων.
Ένθετα - Επένθετα. Η τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης χρυσού στην οδοντιατρική πράξη, όπως
αναφέρθηκε, εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην κατασκευή ενθέτων2.
Τα γαλβανοκεραμικά ένθετα, αν και περισσότε-
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ρο χρονοβόρα στην κατασκευή τους και με υψηλότερο κόστος, συναγωνίζονται με επιτυχία τα συνήθη
αποκαταστατικά υλικά (αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη,
χυτά μεταλλικά ή κεραμικά ένθετα). Αυτό το οφείλουν στην άριστη βιοσυμβατότητα, την αντοχή
τους και την ακρίβεια εφαρμογής, ενώ από πλευρά
αισθητικής υστερούν σε σχέση με τα ένθετα πορσελάνης λόγω του χρυσού ορίου που αφήνεται χωρίς
κεραμική επικάλυψη (Εικ. 12).

(Τροποποιημένος από SWirz6, 2000)

Εικόνα 12. Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων επανορθωτικών αποκαταστάσεων.

Βάσεις οδοντοστοιχιών. Η τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης έχει εφαρμοστεί και για την επένδυση
βάσεων οδοντοστοιχιών με καθαρό χρυσό. Τα συνήθη οδοντιατρικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών,
όπως βασικά κράματα Cr/Co και ακρυλικές ρητίνες,
έχουν κατά καιρούς ενοχοποιηθεί για την πρόκληση
τοπικών τοξικών και αλλεργικών αντιδράσεων (ερυθρότητα, καύσος, πόνος, νευραλγικά συμπτώματα).
Η επίστρωση του εσωτερικού των βάσεων με χρυσό
λύνει αυτά τα προβλήματα βιοσυμβατότητας, με επιπρόσθετο πλεονέκτημα την καλύτερη συνάφεια της
βάσης με το βλεννογόνο και την καλύτερη αίσθηση
των ασθενών («καλύτερη γεύση») λόγω της θερμικής αγωγιμότητας. Στον αντίποδα, η λεία επιφάνεια
του χρυσού μειώνει τα σημεία τριβής και ενδέχεται
να υπονομεύει τη συγκράτηση και, επίσης, δεν προσφέρεται πια η δυνατότητα επανεφαρμογής7.
Τηλεσκοπικές κατασκευές. Γαλβανικές καλύπτρες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και σε τηλεσκοπικές προσθετικές αποκαταστάσεις εξασφαλίζοντας, εκτός από ανώτερη αισθητική και βιοσυμβατότητα, παθητική έδραση και ευνοώντας τη συγκράτηση40.
Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Η τεχνική
της ηλεκτροεπίστρωσης βρήκε εφαρμογή και στο
πεδίο της προσθετικής εμφυτευματολογίας. Τα αποτελέσματα υπήρξαν ενθαρρυντικά, τόσο σε in vitro
πειράματα18,40 όσο και σε μελέτες κλινικής συμπεριφοράς38,39,44, σε επίπεδο ακρίβειας εφαρμογής,
παθητικής έδρασης, αισθητικής αλλά και ανταπόκρισης των περιοδοντικών ιστών.
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Συζήτηση

Σήμερα, με τη μέθοδο της ηλεκτροεπίστρωσης
κατασκευάζεται μια ποικιλία προσθετικών αποκαταστάσεων, όπως ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες, βάσεις οδοντοστοιχιών και επιεμφυτευματικές
κατασκευές. Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις
συγκεντρώνουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων, εκτός από την άριστη βιοσυμβατότητα, την υψηλή αισθητική και την εξαιρετική ακρίβεια
εφαρμογής, είναι και η απουσία των ατελειών που
συνοδεύουν τη χύτευση, η οικονομία των οδοντικών
ιστών και η απλή και οικεία κλινική διαδικασία. Για
τους λόγους αυτούς, υποστηρίζεται ότι μπορούν να
αποτελέσουν μία ακόμα εναλλακτική επιλογή έναντι
των άλλων ευρέως χρησιμοποιούμενων συστημάτων
σε αρκετές περιπτώσεις στην καθημερινή κλινική
πράξη.
Όπως γίνεται φανερό από τα προηγούμενα, τα
πολλά πλεονεκτήματα που προσέφερε η τεχνική της
ηλεκτροεπίστρωσης έγιναν αντιληπτά από νωρίς και
επιβεβαιώθηκαν ερευνητικά. Για να κερδίσουν,
όμως, μία θέση ανάμεσα στα υλικά και τις μεθόδους
της σύγχρονης προσθετικής, οι γαλβανοκεραμικές
αποκαταστάσεις έπρεπε να αποδείξουν ότι η κλινική
τους συμπεριφορά στο στοματικό περιβάλλον είναι
εξίσου καλή με τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές
και, μάλιστα, σε βάθος χρόνου. Η πρώτη μακροχρόνια μελέτη που αφορά στις γαλβανοκεραμικές στεφάνες γίνεται από τον Krieg26 και αναφέρει ποσοστό επιτυχίας 97,6% για διάστημα 9 ετών. Αργότερα,
μετά από παρακολούθηση για περισσότερο από μία
δεκαετία, πάνω από 500 στεφανών συμπεριλαμβανομένων και επιεμφυτευματικών, ο ίδιος καταγράφει
ποσοστό επιτυχίας 95%43. Πολλές κλινικές έρευνες
στη συνέχεια, συμφωνούν με τα αποτελέσματα
αυτά, καταγράφοντας μεγάλα ποσοστά επιβίωσης
των γαλβανοκεραμικών (92%-96%), αξιολογώντας τα
ως προς την ακεραιότητα στα όρια και τις επιφάνειες, την αισθητική και την υγεία των περιοδοντικών
ιστών, συγκριτικά, μάλιστα, με διάφορα συστήματα
ολοκεραμικών στεφανών (Dikor, Procera, In
Ceram)24,27. Τα τελευταία συνδέθηκαν με μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας που τις περισσότερες φορές
οφείλονταν σε κατάγματα του κεραμικού υλικού.
Παρομοίως, προέκυψε η ίδια ανάγκη τεκμηρίωσης της κλινικής συμπεριφοράς των γεφυρών που
κατασκευάζονται με την τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης. Ο προβληματισμός που επικρατούσε σχετικά με αυτές ήταν αν τα οφέλη που προσφέρουν
δικαιολογούν την εφαρμογή τους, παρά τον επιπλέον κόπο και χρόνο που συνεπάγονταν τα επιπρόσθετα εργαστηριακά στάδια και, κυρίως, αν αυτά διατηρούνται μακροπρόθεσμα. Η απάντηση είναι ότι,
σήμερα, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η επιτυχία
των γαλβανοκεραμικών γεφυρών μπορεί να έχει
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διάρκεια, καθώς φάνηκε να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε φορτίσεις σε in vitro πειράματα 45,46 .
Αλλά και στις συνθήκες του στοματικού περιβάλλοντος σημείωσαν υψηλά ποσοστά επιβίωσης συγκρίσιμα με τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές47,48, υπερέχοντας, όμως, ως προς την ακεραιότητα των ορίων
και την απουσία ανάπτυξης δευτερογενούς τερηδόνας49. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε συγκριτική μελέτη
της αντοχής γαλβανοκεραμικών, ολοκεραμικών και
μεταλλοκεραμικών γεφυρών, οι πρώτες έδωσαν
ανώτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις δεύτερες
και παραπλήσια με τις κλασικές μεταλλοκεραμικές47.
Γενικά, τα συχνότερα συμβάματα που συνδέονται με τις προσθετικές αποκαταστάσεις, είτε πρόκειται για μεμονωμένες στεφάνες ή γέφυρες, φαίνεται να είναι οι ενδοδοντικές επιπλοκές, τα περιοδοντικά προβλήματα, η δευτερογενής τερηδόνα, η
απώλεια συγκράτησης και οι θραύσεις του υλικού50.
Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις, με την άριστη εφαρμογή τους και την ελάχιστη αποκοπή που
απαιτούν, προστατεύουν τον πολφό, διατηρούν το
συγκρατητικό σχήμα του δοντιού και διασφαλίσουν
την ακεραιότητα του ορίου, συμβάλλοντας αρκετά
στην αποφυγή των παραπάνω δυσάρεστων καταστάσεων.
Τα συστήματα, λοιπόν, με τα οποία οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις καλούνται να συγκριθούν είναι τα συμβατικά μεταλλοκεραμικά αλλά και
τα σύγχρονα, ολοκεραμικά συστήματα. Ειδικότερα,
τα σημαντικότερα προβλήματα που φαίνεται να συνδέονται με τα κράματα των μεταλλοκεραμικών
κατασκευών είναι η αντιαισθητική εμφάνιση και η
πρόκληση τοπικών ή αλλεργικών αντιδράσεων. Ο
καθαρός χρυσός των γαλβανικών σκελετών δίνει
λύσεις στα παραπάνω, καθώς προσφέρει ιδανικό
χρωματικό υπόστρωμα για τη διαστρωμάτωση της
πορσελάνης, ενώ είναι απόλυτα βιοσυμβατός και
προκαλεί μικρότερες αντιδράσεις από τους περιοδοντικούς ιστούς23. Η υπεροχή των γαλβανοκεραμικών έναντι των συμβατικών αποκαταστάσεων προκύπτει και από την απαράμιλλη οριακή τους εφαρμογή. Απαλλαγμένες από το στάδιο της χύτευσης και
την παραμόρφωση των διαστάσεων που αυτή συνεπάγεται, οι γαλβανικές καλύπτρες εμφανίζουν
υψηλή ακρίβεια εφαρμογής (20 μm) στα όρια σε
σχέση με τις μεταλλοκεραμικές9,11,12,15. Το σημείο,
βέβαια, στο οποίο υστερούν ως προς τις συμβατικές
μεταλλοκεραμικές είναι οι μηχανικές ιδιότητες και,
ειδικά, η αντίστασή τους σε δυνάμεις θραύσης,
χωρίς αυτό, πάντως, να σημαίνει ότι δεν μπορούν να
ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις δυνάμεις του
στοματογναθικού συστήματος.
Τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον του
επιστημονικού κόσμου συγκεντρώνεται στα ολοκεραμικά συστήματα, που επιχείρησαν να καλύψουν
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τις απαιτήσεις οδοντιάτρων και ασθενών για βιοσυμβατά, μη μεταλλικά αισθητικά αποκαταστατικά
υλικά. Τα τελευταία χρόνια με την ενίσχυσή τους με
ανθεκτικούς πυρήνες (αλουμίνα, ζιρκονία) και την
εισαγωγή των συστημάτων CAD/CAM, έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή. Συγκρίνοντάς τα με τις γαλβανοκεραμικές στεφάνες, αξίζει να δοθεί προσοχή στα παρακάτω σημεία: Σε ό,τι σχετίζεται με την οριακή εφαρμογή, εύκολα διαπιστώνεται από μελέτες51 ότι οι
τιμές του χάσματος μεταξύ δοντιού και πορσελάνης
είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις ολοκεραμικές από
τις αντίστοιχες που μετρήθηκαν στις γαλβανικές
καλύπτρες. Βέβαια, το σπουδαιότερο πλεονέκτημα
των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων είναι η εξαιρετική τους αισθητική. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις με ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις στις οποίες
οι γαλβανοκεραμικές κατασκευές ανταποκρίνονται
καλύτερα, όπως για παράδειγμα στην αποκατάσταση
δοντιών με δυσχρωμία. Σε τέτοια περιστατικά, ολοκεραμικές στεφάνες με σχετική διαφάνεια αδυνατούν να καλύψουν το σκούρο υπόστρωμα, ενώ
αυτές με αδιαφανή πυρήνα είναι δύσκολο να προσομοιάσουν στο φυσικό χρώμα των δοντιών52, ειδικά
αν πρόκειται για μεμονωμένη στεφάνη. Οι γαλβανοκεραμικές, αντίθετα, λόγω του θερμού κίτρινου του
χρυσού αποδίδουν με μεγαλύτερη επιτυχία τα χρωματικά χαρακτηριστικά της οδοντίνης. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει, μάλιστα, μία μελέτη 53 στην οποία
παρατηρήθηκε η διαφορά μεταξύ του χρώματος που
επιλέγει ο κλινικός για μία αποκατάσταση με αυτή
που, τελικά, αποδίδεται. Σύμφωνα με αυτή, οι γαλβανοκεραμικές παρουσίασαν τη μικρότερη απόκλιση,
όχι μόνο σε σχέση με τις κλασικές μεταλλοκεραμικές, αλλά και με ολοκεραμικές με πυρήνα αλουμινίου (InCeram alumina). Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε,
σε μακροχρόνιες μελέτες κλινικής συμπεριφοράς
των ολοκεραμικών σε σχέση με τις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις οι ολοκεραμικές φάνηκαν να
υστερούν. Αν και τα σύγχρονα κεραμικά υλικά
εμφανίζουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, τα
ποσοστά επιτυχίας τους ήταν χαμηλότερα, παρουσιάζοντας τις περισσότερες φορές θραύσεις του
υλικού24,27.
Σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις αποτελούν καθημερινό εργαλείο στα
χέρια των κλινικών. Παρά τα καλά αποτελέσματα
που ενθαρρύνουν τη χρήση τους, η τεχνολογία της
ηλεκτροεπίστρωσης δε χαίρει ιδιαίτερης αποδοχής
στη χώρα μας από τους οδοντιάτρους και τους οδοντοτεχνίτες. Από τη μία πλευρά η ανασφάλεια που
προκαλεί η χρήση ενός υλικού διαφορετικού από τα
καθιερωμένα και, από την άλλη το επιπρόσθετο
κόστος, ίσως εξηγεί το γεγονός αυτό. Άλλωστε,
όταν οι εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας είναι
ραγδαίες, γεννιούνται πολλοί προβληματισμοί. Οτι-
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δήποτε νέο δεν θεωρείται πάντοτε και ασφαλές,
ούτε καλύτερο από το ήδη δοκιμασμένο και αποδεκτό. Ποιες καινοτομίες πρέπει να υιοθετήσει ο σύγχρονος οδοντίατρος; Τα οφέλη μπορούν να αντισταθμίσουν τα ρίσκα, ηθικά, επαγγελματικά και οικονομικά; Τα ερωτήματα αυτά μπορούν να απαντηθούν
σε επίπεδο ατομικό, σύμφωνα με την προσωπικότητα
και την αντίληψη του θεράποντα. Ανεξάρτητα, όμως,
από αυτά ο σύγχρονος κλινικός οφείλει να ενημερώνεται, να αξιολογεί τις πληροφορίες που δέχεται
και να δοκιμάζει νέες μεθόδους και προϊόντα με
σύνεση. Έτσι, θα βρίσκεται πάντα κοντά στις εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργεί με γνώμονα το
συμφέρον του ασθενή.
Συμπεράσματα

1. Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις προσφέρουν άψογη οριακή εφαρμογή και αισθητική και
ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε πρόσθιες μεμονωμένες στεφάνες επί δυσχρωμικών δοντιών και
ριζών.
2. Η έλλειψη τεχνογνωσίας και ενημέρωσης καθώς
και η ελλιπής εργαστηριακή υποδομή αποτελούν
τους βασικούς λόγους της μη εκτεταμένης
εφαρμογής τους.
3. Το κόστος αποτελεί, επίσης, σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη διαδεδομένη χρήση των
γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων.
4. Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις πληρούν
τα απαραίτητα επιστημονικά κριτήρια για να
συμπεριληφθούν στις προσθετικές λύσεις και να
αυξήσουν τις επιλογές του σύγχρονου οδοντιάτρου.
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