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Ma te ria ły od twór cze wy ko rzy stu je się do za po bie ga nia
uszko dze niom lub na pra wy uszko dzeń zę bów spo wo -

do wa nych cho ro ba mi ja my ust nej lub ura za mi. Re kon -
struk cja zę bów ma fun da men tal ne zna cze nie dla opty mal -
ne go funk cjo no wa nia ca łe go or ga ni zmu. Znisz cze nie zę bów,
ich utra ta lub dys funk cja przy czy nia ją się do nie do ży wie nia,
za bu rzeń mo wy, po gar sza nia kon dy cji sta wu skro nio wo -żu -
chwo we go oraz ko ści wy rost ka zę bo do ło we go i mo gą być
przy czy ną znacz ne go bó lu. Co wię cej, uzę bie nie jest do mi -
nu ją cym ele men tem wy glą du twa rzy i bra ku ją ce al bo znisz -
czo ne zę by czę sto ob ni ża ją sa mo oce nę czło wie ka, a tak że
po gar sza ją ja kość je go kon tak tów so cjal nych. Wzra sta licz -
na da nych wska zu ją cych na po wią za nie zdro wia ja my ust -
nej z cho ro ba mi sys te mo wy mi, ta ki mi jak cho ro by ser ca, cu -
krzy ca, za pa le nie sta wów czy nie pra wi dło wy prze bieg cią ży.
Za tem den ty stycz ne ma te ria ły od twór cze sto so wa ne przez
den ty stów do za po bie ga nia cho ro bom, ła go dze nia bó lu,
zno sze nia sta nu za pal ne go oraz za ka że nia spo wo do wa ne go
cho ro bą wpły wa ją na po pra wę ogól ne go sta nu zdro wia pa -
cjen ta. Per so nel den ty stycz ny od gry wa wa żną ro lę w opie -
ce ma ją cej na ce lu na pra wę uszko dzeń uzę bie nia spo wo do -
wa nych cho ro bą lub ura zem. Uszko dze nia zę bów mo gą być
wy ni kiem cho ro by za kaź nej, ura zu, na by tej cho ro by sys te -
mo wej lub cho ro by wro dzo nej.

!Uszko dze nia zę bów mo gą być wy ni kiem cho ro by za kaź -
nej, ura zu, na by tej cho ro by sys te mo wej lub cho ro by wro -
dzo nej. Per so nel den ty stycz ny od gry wa istot ną ro lę w za -
pew nie niu opie ki ma ją cej na ce lu na pra wę uszko dzo nych
zę bów ma te ria ła mi od twór czy mi.

CHO RO BY ZĘ BÓW I MA TE RIA ŁY OD TWÓRC ZE

Próch ni ca
Po mi mo ogrom nych na kła dów na za po bie ga nie próch ni cy,
po zo sta je ona na dal po wa żnym glo bal nym pro ble mem we
wszyst kich kra jach i pro wa dzi do zna cznej de struk cji zę bów,
bó lu, za ka żeń sys te mo wych i utra ty zę bów (ryc. 1-1).

!Próch ni ca zę bów po zo sta je pro ble mem we wszyst kich
kra jach, szcze gól nie w po pu la cji dzie cię cej. Kosz ty zdro -
wot ne wy ni ka ją ce ze znisz cze nia zę bów przez próch ni -
cę są za trwa ża ją co wy so kie.

Przy czy ną roz wo ju próch ni cy jest płyt ka bak te ryj na
gro ma dzą ca się na po wierzch ni zę bów, zwłasz cza w tych
ob sza rach, w któ rych pa cjent nie mo że jej usu nąć (patrz
ryc. 1-1). Zło żo na flo ra bak te ryj na by tu ją ca w płyt ce przy -
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C E L E  N A U C Z A N I A
Po prze czy ta niu te go roz dzia łu czy tel nik po wi nien umieć:
1. Wy ja śnić, dla cze go sto su je się ma te ria ły od twór cze i dla -

cze go są one tak wa żne dla ogól ne go zdro wia pa cjen ta.
2. Opi sać naj wa żniej sze jed nost ki cho ro bo we pro wa dzą ce

do znisz cze nia twar dych tka nek zę ba i wy ja śnić, w ja ki
spo sób ma te ria ły od twór cze przy da ją się do ich od twa -
rza nia oraz za po bie ga ją znisz cze niu.

3. Wy ja śnić ró żni ce mię dzy uzu peł nie nia mi śród ko ro no wy -
mi i ze wną trz ko ro no wy mi, wy mie nić, któ re pro ce sy cho -
ro bo we stwa rza ją za po trze bo wa nia na ka żdy z tych ro -
dza jów uzu peł nień oraz ja kie ma te ria ły od twór cze są
po wszech nie sto so wa ne w tych uzu peł nie niach.

4. Zde fi nio wać ró żni ce mię dzy odbudową bez po śred nią
i po śred nią oraz po dać ich przy kła dy.

5. Opi sać prze bieg le cze nia en do don tycz ne go, po dać wska -
za nia oraz wy mie nić ma te ria ły sto so wa ne w le cze niu en -
do don tycz nym.

6. Wy ja śnić, któ re ma te ria ły od twór cze i ja kie ro dza je uzu -
peł nień są po wszech nie sto so wa ne do od two rze nia funk -
cji bra ku ją cych zę bów. Wy mie nić za le ty i wa dy po szcze -
gól nych ro dza jów uzu peł nień.

7. Opi sać ro lę ma te ria łów od twór czych w za po bie ga niu
cho ro bom ja my ust nej i ura zom.

S Ł O W A  K L U C Z O W E
Implanty śródkostne
Most
Most Maryland
Proteza całkowita

Proteza ruchoma częściowa
Próchnica
Przęsła
Stała proteza częściowa

Odbudowy śródkoronowe
Odbudowy zewnątrzkoronowe
Zęby filarowe
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2 MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

wie ra do po wierzch ni zę bów i wy twa rza kwa sy oraz en zy -
my roz pusz cza ją ce szkli wo, zę bi nę i ce ment ko rze nio wy.
Zmia ny próch ni co we mo gą wy stę po wać na ka żdej po -
wierzch ni zę ba, ale naj czę ściej roz wi ja ją się w tych miej -
scach, w któ rych pyt ka za le ga w spo sób nie kon tro lo wa ny,
tj. w doł kach i bruz dach, wzdłuż li nii dzią sła oraz na po -
wierzch niach sztucznych. Próch ni ca roz wi ja się rów nież na
powierzch niach ko rze nia u osób star szych, u któ rych
w krót kim cza sie po wo du je znisz cze nie bar dziej mięk kie -
go ce men tu i zę bi ny ko rze nio wej. W mia rę jak pro ces
próch ni co wy po stę pu je w cią gu mie się cy i co raz więk sze
czę ści ko ro ny zę ba ule ga ją znisz cze niu, bak te rie po wo du -
ją za ka że nie mia zgi zę ba, a w kon se kwen cji rów nież tka nek
oko ło wierz choł ko wych. Je śli ta kie za ka że nie po zo sta wi się
bez le cze nia, mo że być po ten cjal nie fa tal ne w skut kach,

a naj częst szą je go kon se kwen cją jest utra ta zę ba z po wo du
ko niecz no ści jego eks trak cji. Den ty stycz ne ma te ria ły od -
twór cze są sto so wa ne na ka żdym eta pie le cze nia pro ce su
próch ni co we go w ce lach za po bie gaw czych al bo do na pra -
wy po wsta łych uszko dzeń (co omó wio no da lej).

Cho ro by przy zę bia
W od ró żnie niu od próch ni cy cho ro by przy zę bia do ty czą
tka nek podporowych zę ba, do któ rych na le żą dzią sło, ozęb -
na, ce ment ko rze nio wy i kość wy rost ka zę bo do ło we go (ryc.
1-2). Przy czy ną tych cho rób jest rów nież płyt ka bak te ryj na,
cho ciaż od po wie dzial ne za nie szcze py bak te rii są in ne niż
szcze py, któ re po wo du ją próch ni cę, a pro gre sja cho ro by
na stę pu je ra czej przez la ta, a nie mie sią ce. Po cząt ko wo tok -
sy ny wy dzie la ne przez bak te rie w płyt ce po wo du ją stan za -

Początkowa zmiana próchnicowa
w bruździe na powierzchni okluzyjnej

Zmiana próchnicowa
rozprzestrzenia się do zębiny

Zmiana osiąga
miazgę

Zakażenie obejmuje
tkanki okołowierzchołkowe

Zakażenie zajmuje system
kanału korzeniowego

RY CI NA 1-1 Próch ni ca jest za ka że niem bak te ryj nym, któ re nisz czy struk tu rę zę ba. Mo że wy stę po wać na ka żdej po wierzch -
ni zę ba, ale naj czę ściej roz wi ja się w bruz dach na po wierzch niach oklu zyj nych, tak jak tu taj po ka za no. Po cząt ko wo pro ces
jest ogra ni czo ny do szkli wa, ale w cią gu ty go dni i mie się cy sze rzy się na bar dziej mięk ką zę bi nę. Po za ję ciu zę bi ny próch -
ni ca roz prze strze nia się na bo ki i w głąb, pro wa dząc do za ka że nia tkan ki mia zgo wej. Na tym eta pie pa cjent za zwy czaj do -
świad cza ja kie goś ro dza ju do le gli wo ści lub bó lu zę ba. Po zo sta wio ne bez le cze nia za ka że nie sze rzy się da lej i po przez sys -
tem ka na łu ko rze nio we go obej mu je tkan ki oko ło wierz choł ko we. W nie któ rych przy pad kach po wsta ją cy wy sięk szu ka uj ścia
i pe ne tru je kość wy rost ka zę bo do ło we go w kie run ku ję zy ko wym lub po licz ko wym, cze mu za zwy czaj to wa rzy szą bar dzo sil -
ny ból, obrzęk, złe sa mo po czu cie i go rącz ka. W skraj nych przy pad kach nie le czo ne za ka że nie mo że do pro wa dzić na wet
do śmier ci. Den ty stycz ne ma te ria ły od twór cze sto su je się do le cze nia wszyst kich form uszko dzeń spo wo do wa nych przez
próch ni cę.
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pal ny w dzią śle (za pa le nie dzią sła – gin gi vi tis), na to miast
twar de tkan ki (ce ment ko rze nio wy, kość wy rost ka zę bo do -
ło we go) nie są nim ob ję te. W mia rę trwa nia prze wle kły
pro ces za pal ny in du ko wa ny przez bak te rie po wo du je nie od -
wra cal ną de struk cję ko ści wy rost ka zę bo do ło we go, ozęb nej
i ce men tu (za pa le nie przy zę bia – pe rio don ti tis). De struk cja
tych tka nek pro wa dzi do po wsta nia głę bo kich kie szo nek
wo kół zę bów, w któ rych gro ma dzi się płyt ka za wie ra ją cą
jesz cze bar dziej zja dli we szcze py bak te rii by tu ją ce w śro do -
wi sku bez tle no wym (lub z ni ską za war to ścią tle nu). W mia -
rę utra ty tka nek pod po ro wych ząb sta je się ru cho my, a po -
wierzch nia ko rze nia i oko li ca fur ka cji ule ga ją od sło nię ciu.
Od sło nię ta zę bi na ko rze nio wa jest czę sto bar dzo wra żli wa
(nad wra żli wość zę bi ny) na bodź ce zim ne, szczot ko wa nie lub
bodź ce słod kie, co pro wa dzi do jesz cze gor sze go oczysz cza -
nia. Osta tecz nie pod par cie zę ba i je go utrzy ma nie w zę bo -
do le zo sta je tak osła bio ne, że do cho dzi do je go utra ty. Cho -

ro by przy zę bia zwięk sza ją ry zy ko próch ni cy i za ka żeń mia -
zgi po przez stwo rze nie do stę pu bak te riom ka rio gen nym
do ko rze ni zę bów lub struk tur oko ło wierz choł ko wych. Ma -
te ria ły od twór cze w pe rio don to lo gii wy ko rzy stu je się mię -
dzy in ny mi do ogra ni cza nia ru cho mo ści zę bów lub do od -
two rze nia funk cji zę bów utra co nych po przez roz ło że nie sił
oklu zyj nych na po zo sta łe uzę bie nie, bę dą ce w lep szej kon -
dy cji, a tak że do zmniej sza nia wra żli wo ści to wa rzy szą cej od -
sło nię ciu po wierzch ni ko rze ni.

Ura zy, cho ro by sys te mo we i za bu rze nia ge ne tycz ne
Uraz mo że po wo do wać roz ma ite i po wa żne znisz cze nia za -
rów no zę bów, jak i in nych struk tur w ja mie ust nej. W na pra -
wie uszko dzeń po ura zo wych istot ną ro lę od gry wa ją ma te ria -
ły od twór cze. Uraz mo że po wo do wać zła ma nie ogra ni czo ne
do szkli wa lub zę bi ny, ale tak że mo że być przy czy ną zła ma -
nia zę ba, któ re obej mu je mia zgę lub kość wy rost ka zę bo do -

Proces zapalny dotyczy
jedynie dziąsła

Zapalenie obejmuje
kość wyrostka zębodołowego

Stan zapalny obejmuje furkację;
ząb staje się ruchomy

Proces zapalny niszczy
kość wyrostka zębodołowego

Nastąpiła utrata zęba

RY CI NA 1-2 Cho ro ba przy zę bia jest prze wle kłym za ka że niem bak te ryj nym. Płyt ka bak te ryj na ad he ru je do zę bów w po -
bli żu dzią sła. Tok sy ny bak te ryj ne po wo du ją stan za pal ny tka nek przy zę bia, po cząt ko wo obej mu jąc tyl ko dzią sło (za pa le -
nie dzią seł – gin gi vi tis). Z cza sem za ka że nie z to wa rzy szą cym pro ce sem za pal nym obej mu je kość wy rost ka zę bo do ło we -
go (za pa le nie przy zę bia – pe rio don ti tis). Bez le cze nia za ka że nie po wo du je utra tę ko ści wy rost ka zę bo do ło we go i osta tecz nie
obej mu je fur ka cję, zwięk sza jąc ru cho mość zę ba. Na tym eta pie ry zy ko utra ty zę ba jest wy so kie. W prze ci wień stwie do próch -
ni cy cho ro ba przy zę bia jest nie mal za wsze bez bo le sna, cho ciaż nie któ rzy pa cjen ci do świad cza ją wra żli wo ści zę bi ny z po -
wo du od sło nię tych po wierzch ni ko rze ni. Te od sło nię te po wierzch nie cza sem wy ma ga ją pro ce dur od twór czych ma ją cych
na ce lu li kwi da cję nad wra żli wo ści zę bi ny. Za awan so wa na cho ro ba przy zę bia zwięk sza ry zy ko próch ni cy ko rze nia oraz po -
wi kłań mia zgo wych; obec nie uwa ża się, że przy czy nia się do sys te mo we go pro ce su za pal ne go na przy kład śród błon ka na -
czyń krwio no śnych. In ne z ko lei cho ro by sys te mo we, ta kie jak cu krzy ca, zwięk sza ją ry zy ko cho ro by przy zę bia po przez pod -
wy ższe nie stę że nia glu ko zy w lo kal nych tkan kach, co wy zwa la stres oksy da cyj ny. Do uzu peł nia nia zę bów utra co nych
z po wo du cho ro by przy zę bia wy ko rzy stu je się roz ma ite ma te ria ły i stra te gie od twór cze.
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4 MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

ło we go. Cza sem zę by ule ga ją cał ko wi te mu zwich nię ciu –
wy bi ciu (awul sji) lub zo sta ją prze miesz czo ne w róż nych kie -
run kach. Ma te ria ły od twór cze wy ko rzy stu je się do na pra wy
zę bów, ale tak że do ich sta bi li za cji do cza su wy go je nia tka -
nek podporowych lub do wy ko na nia uzu peł nie nia.

Nie któ re cho ro by sys te mo we rów nież po wo du ją uszko dze -
nia zę bów i tka nek ja my ust nej. Ma te ria ły od twór cze wy ko rzy -
stu je się do na pra wy tak że tych uszko dzeń. No wo two ry zło -
śli we w re jo nie gło wy i szyi mo gą wy ma gać usu nię cia du żych
seg men tów ko ści szczę ki lub żu chwy wraz z ota cza ją cy mi
tkan ka mi, co wa run ku je prze ży cie pa cjen ta. U tych pa cjen tów
pro te zy od twa rza ją funk cję i es te ty kę. Oste opo ro za po wo du -
je utra tę pod par cia kost ne go zę bów, pro wa dząc do bez zę bia
i po trze by roz le głych re kon struk cji. Cu krzy ca przy spie sza
i za ostrza cho ro bę przy zę bia. U osób star szych cho ro ba sys te -
mo wa czę sto po tę gu je cho ro bę ja my ust nej. Na przy kład
u wie lu star szych osób wy stę pu je zmniej szo ne wy dzie la nie śli -
ny, co ogra ni cza od po wiedź im mu no lo gicz ną ustro ju w ja mie
ust nej i sprzy ja za rów no próch ni cy, jak i cho ro bom przy zę bia.
Flu oro za, wy ni ka ją ca z na tu ral ne go lub ja tro gen ne go nad -
mia ru flu oru w okre sie roz wo ju zę bów, po wo du je prze bar wie -
nie szkli wa, a nie kie dy hi po pla zję szkli wa i wy ma ga le cze nia
es te tycz ne go, a cza sem uzu peł nień pro te tycz nych.

Ko lej ną istot ną przy czy ną cho rób ja my ust nej są za bu rze -
nia ge ne tycz ne, któ re wy ma ga ją sto so wa nia ma te ria łów od -
twór czych. W wie lu cho ro bach ge ne tycz nych wy stę pu je wro -
dzo ny brak nie któ rych zę bów. In ne z nich, np. nie cał ko wi ty
roz wój szkli wa (ame lo ge ne sis im per fec ta) lub nie cał ko wi ty
roz wój zę bi ny (den ti no ge ne sis im per fec ta), cha rak te ry zu ją się
znacz ną utra tą struk tu ry zę ba z po wo du wa dli we go szkli wa,
zę bi ny lub po łą cze nia po mię dzy zę bi ną a szkli wem. U tych
pa cjen tów nie mal ka żdy ząb wy ma ga od bu do wy.

OD BU DO WA USZ KO DZO NYCH ZĘ BÓW

Nie za le żnie od przy czy ny uszko dze nia, zę by od bu do wu je
się za po mo cą dwóch pod sta wo wych ro dza jów uzu peł -
nień: śród ko ro no wych i ze wną trz ko ro no wych (ryc. 1-3). Je -
śli uszko dze nie obej mu je mia zgę lub tkan ki oko ło wierz -
choł ko we, wów czas do dat ko wo prze pro wa dza się le cze nie
en do don tycz ne.

Uzu peł nie nia śród ko ro no we
Uzu peł nie nia śród ko ro no we są sto so wa ne do na pra wy
uszko dzeń ogra ni czo nych do we wnętrz nych czę ści ko ro ny zę -
ba (patrz ryc. 1-3). Uszko dze nia ta kie są nie mal za wsze spo -
wo do wa ne próch ni cą, cho ciaż cza sa mi ich przy czy ną mo że
być uraz. W przy pad ku uzu peł nień środ ko ro no wych ząb
naj pierw mu si być opra co wy wa ny, co okre śla się ja ko pre pa -
ra cję ubyt ku (ryc. 1-4). Opra co wy wa nie ubyt ku usu wa zmie -
nione cho ro bo wo tkan ki twar de i stwa rza miej sce dla uzu peł -
nie nia, umo żli wia jąc je go sta bil ne utrzy ma nie. Na spo sób
opra co wa nia ubyt ku wpły wa wie le czyn ni ków, jed nak szcze -
gó ło we omó wie nie za sad opra co wy wa nia ubyt ków prze kra -
cza ra my te go pod ręcz ni ka. Opra co wa ny uby tek mo że zo stać
wy peł nio ny (ryc. 1-5) amal ga ma tem (roz dział 5), ży wi ca mi
kom po zy to wy mi – kom po zy ta mi (ma te ria ła mi zło żo ny mi)
(roz dział 4), sto pa mi me ta li (roz dzia ły 11 i 12), ce ra mi ką
(roz dział 14) lub rza dziej zło tą fo lią (roz dział 11).

Uzu peł nie nia ze wną trz ko ro no we

!Uzu peł nie nia ze wną trz ko ro no we są sto so wa ne do od bu -
do wy bar dziej roz le głych znisz czeń ko ro ny, któ rych nie
moż na od bu do wać za po mo cą uzu peł nień śród ko ro no -
wych.

W przy pad ku roz le głe go znisz cze nia ko ro ny zę ba uzu peł nie -
nia śród ko ro no we są nie wy ko nal ne i re kon struk cja zę ba
wyma ga za sto so wa nia uzu peł nie nia ze wną trz ko ro no we go
(patrz ryc. 1-3). Opra co wa nie zę ba pod ta kie uzu peł nie nie jest
znacz nie bar dziej agre syw ne (mniej za cho waw cze) niż pod
uzu peł nie nia śród ko ro no we (patrz ryc. 1-4) i nie mal za wsze
uzu peł nie nie jest wy ko ny wa ne po śred nio (po za ja mą ust ną
pa cjen ta). Przy kła da mi ta kich uzu peł nień są ko ro ny, na kła -
dy – on laye i li ców ki (ryc. 1-6).

Uzu peł nie nia ze wną trz ko ro no we wy ma ga ją za zwy czaj
wy ko na nia mo de lu opra co wa ne go zę ba. Mo del mu si być wy -
jąt ko wo do kład ny w za kre sie roz mia ru, od wzo ro wa nia szcze -
gó łów oraz re la cji z zę ba mi są sied ni mi i prze ciw staw ny mi.
Przy go to wa nie mo de lu obej mu je po bra nie wy ci sków (roz -
dział 8) i od la nie ich w gip sie lub in nym ma te ria le (roz dział
9). Ostat nio mo de le zę ba moż na uzy ski wać me to dą cy fro wą,
cho ciaż ta tech no lo gia do pie ro się roz wi ja. Wy ko na nie uzu -
peł nie nia na mo de lu gip so wym czę sto obej mu je wy ko na nie
mo de li prób nych z wo sku (roz dział 10), od la nie sto pów me -
ta li (roz dzia ły 11 i 12), za sto so wa nie po li me rów (roz dzia ły 4
i 13), ce ra mi ki (roz dział 14) lub kom bi na cji tych ma te ria łów.
Do wy ko ny wa nia uzu peł nień po śred nich moż na wy ko rzy sty -
wać rów nież tech ni ki ob rób ki wspo ma ga nej kom pu te ro wo
(com pu ter -aided ma chi ning, CAM). We wszyst kich przy pad -
kach spo sób pre pa ra cji oraz kształt od bu do wy bę dą za le ża ły
od zdol no ści ma te ria łu od twór cze go do prze ciw sta wie nia
się funk cjo nal nym si łom żu cia (roz dział 2).

ZewnątrzkoronoweŚródkoronowe

RY CI NA 1-3 Uzu peł nie nia odbudowu ją ce znisz czo ną struk tu rę zę -
ba dzie li się na dwie pod sta wo we ka te go rie. Ka żda z tych ka te go -
rii wy ma ga za sto so wa nia in nych ma te ria łów oraz in nych stra te gii
od twór czych. Re ten cję odbudowy śród ko ro no wej (po le wej) za pew -
nia przede wszyst kim po zo sta ła struk tu ra zę ba. Uzu peł nie nia ze -
wną trz ko ro no we (po pra wej) są utrzy my wa ne przez si ły tar cia,
a przy naj mniej część uzu peł nie nia jest tak wy ko na na, aby by ła do -
pa so wa na do ze wnętrz ne go kon tu ru zę ba. Odbudowy ze wną trz ko -
ro no we wy ko nu je się w przy pad ku roz le głe go znisz cze nia lub utra -
ty struk tur zę ba.
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ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie do materiałów odtwórczych stosowanych w stomatologii 5

Le cze nie en do don tycz ne

!Le cze nie en do don tycz ne jest ko niecz ne w przy pad ku,
kie dy pro ces cho ro bo wy lub uszkodzenie pourazowe
obej mu je mia zgę zę ba. Mia zga zo sta je wów czas usu nię -
ta, a po wsta łą pu stą prze strzeń po oczysz cze niu wy peł -
nia się szczelnie ma te ria ła mi od twór czy mi.

Uzu peł nie nie zę ba w sy tu acji, gdy tkan ka mia zgo wa jest za -
ka żo na lub uszko dzo na na sku tek próch ni cy, cho ro by przy -
zę bia lub ura zu, wy ma ga wcze śniej sze go le cze nia en do don -
tycz ne go i sta je się bar dziej zło żo ne (ryc. 1-7). Pierw szym
eta pem jest usu nię cie mia zgi i za ka żo nej zę bi ny ko rze nio wej.
Po wsta ła prze strzeń mu si zo stać szczel nie wy peł nio na, by za -
po biec wtar gnię ciu bak te rii. Od bu do wa ko ro no wej czę ści zę -
ba czę sto wy ma ga od bu do wy ze wną trz ko ro no wej, cho ciaż
w przed nich zę bach moż na wy ko nać wy peł nie nie śród ko ro -
no we. Za le żnie od ilo ści utra co nych twar dych tka nek mo że
być ko niecz ne za sto so wa nie wkła du ko rze nio wo -ko ro no we -
go (post) i od bu do wa zrę bu ko ro ny w ce lu wzmoc nie nia zę -
ba i uła twie nia osta tecz nej od bu do wy. Dla trwa ło ści ta kiej
od bu do wy fun da men tal ne zna cze nie ma ją wła sno ści fi zycz -

ne uży tych ma te ria łów, ich wza jem ne in te rak cje oraz in ter -
akcje z tkan ka mi zę ba.

UZU PEŁ NIE NIE UTRA CO NYCH LUB
BRA KU JĄ CYCH ZĘ BÓW

Ma te ria ły od twór cze od gry wa ją głów ną ro lę w od twa rza niu
funk cji i es te ty ki bra ku ją cych zę bów w przy pad ku, kie dy
uraz lub cho ro ba do pro wa dzi ły do ich utra ty. Ro dzaj uzu -
peł nie nia za le ży od te go, czy bra ku je wszyst kich zę bów (ten
stan na zy wa się bez zę biem) czy też nie któ re zę by po zo sta -
ły w ja mie ust nej (czę ścio we bez zę bie).

Czę ścio we bra ki uzę bie nia (czę ścio we bez zę bie)
Funk cje i es te ty kę bra ku ją cych zę bów moż na od two rzyć za po -
mo cą sta łej pro te zy czę ścio wej (po wszech nie nazywanej
mostem, ryc. 1-8). Kla sycz nie most wy ko nu je się w ten spo -
sób, że umiesz cza się uzu peł nie nia ze wną trz ko ro no we (za zwy -
czaj ko ro ny) na zę by są sia du ją ce z bez zęb ną prze strze nią. Zę -
by te są na zy wa ne fi la ro wy mi, a ząb sztucz ny uzu peł nia ją cy
lu kę okre śla się ja ko przę sło. Mo sty za wsze wy ko nu je się tech -

A

C B

Śródkoronowe preparacje zębów

RY CI NA 1-4 Stra te gia od twór cza przy ję ta pod czas le cze nia eli mi nu ją ce go zmia ny spo wo do wa ne próch ni cą, cho ro bą sys -
te mo wą lub ura zem (czer wo ne strzał ki) jest zde ter mi no wa na przez za sięg uszko dze nia struk tur zę ba. Je śli uszko dze nie ogra -
ni cza się do we wnętrz nych czę ści ko ro ny zę ba (A–C), opra co wa nie mo dy fi ku je kształt ubyt ku na po trze by uzu peł nie nia śród -
ko ro no we go, a po zo sta ją ca część struk tur zę ba za pew nia je go re ten cję. W przy pad ku bar dziej roz le głe go znisz cze nia
pre pa ra cja zę ba mu si obej mo wać rów nież ze wnętrz ne po wierzch nie (D–H). W tych bar dziej roz le głych pre pa ra cjach czę -
sto sto su je się ma te ria ły ochra nia ją ce i od bu do wu ją ce naj głęb sze ob sza ry (pod kła dy i li ne ry, nie bie skie strzał ki). W ce lu uzy -
ska nia lep szej re ten cji odbudów ze wną trz ko ro no wych nie kie dy wy ko nu je się otwor ki i szcze li ny (zie lo ne strzał ki). Je śli uzu -
peł nie nie za stę pu je utra co ny ząb (H), pre pa ra cja ze wną trz ko ro no wa mu si być tak za pro jek to wa na, aby uzu peł nie nie by ło
jed no cze śnie do pa so wa ne do utrzy mu ją cych je zę bów (fi la rów). (Zgo da na pu bli ka cję: A, C–G – Ri chard V. Tuc ker, Uni -
ver si ty of Wa shing ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA; B – J. Mar tin An der son, Uni ver si ty of Wa shing -
ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA; H – ER Schwe dhelm, Uni ver si ty of Wa shing ton, De part ment of
Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA).
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6 MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

ni ka mi po śred ni mi, wy ko rzy stu jąc do te go ce lu sto py me ta li,
po łą cze nia sto pów me ta li i ce ra mi ki lub sa mą ce ra mi kę (roz -
dzia ły 11, 12 i 14). Umiesz cze nie ko ro ny na zę bie fi la ro wym
za wsze wy ma ga znacz ne go usu nię cia twar dych tka nek bez
wzglę du na stan zę ba fi la ro we go. Z te go po wo du w przy pad -
kach, kie dy zę by fi la ro we są zdro we i bez więk szych wy peł nień,
cza sa mi sto su je się al ter na tyw ną tech ni kę w po sta ci ad he zyj -
nych sta łych pro tez czę ścio wych (lub mo stu Ma ry land). Most
Ma ry land nie wy ma ga ko ron na zę bach fi la ro wych. „Ra mio -

na” od cho dzą ce od przę sła mo cu je się ad he zyj nie do szkli wa
zę bów fi la ro wych ce men tem na ba zie ży wi cy (roz dział 7).
Re ten cja mo stów Ma ry land jest gor sza niż tra dy cyj nych mo -
stów i nie za wsze moż na je sto so wać ze wzglę du na nie pra wi -
dło wą oklu zję lub po ło że nie zę bów fi la ro wych.

!Co raz po wszech niej w uzu peł nia niu bra ku ją cych zę bów
sto su je się im plan ty śród kost ne. Zmniej szy ły one za po -
trze bo wa nie na mo sty i ru cho me pro te zy czę ścio we.

Zewnątrzkoronowe preparacje zębów

D

GF

H

E

RY CI NA 1-4 ciąg dal szy.
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ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie do materiałów odtwórczych stosowanych w stomatologii 7

A

ED

CB

F

IH

G

RY CI NA 1-5 Odbudowy we wnątrz ko ro no we wy ko nu je się w ce lu na pra wy we wnętrz nych struk tur ko ro ny zę bów, ale mo -
gą one obej mo wać rów nież w pew nym stop niu po wierzch nie ze wnętrz ne zę ba (A–I). Obec nie odbudowy we wnątrz ko ro -
no we wy ko nu je się prze wa żnie (ale nie za wsze) me to dą bez po śred nią, zin dy wi du ali zo wa ną na ty le, by pa so wa ła do da nej
sy tu acji kli nicz nej in si tu. Do uzu peł nień we wnątrz ko ro no wych wy ko rzy stu je się róż ne ro dza je ma te ria łów od twór czych łącz -
nie z amal ga ma tem (A–D), zło tą fo lią (E, nie bie skie strzał ki), od le wa mi z me ta lu (F, zie lo ne strzał ki) i kom po zy ta mi (G–I,
czar ne strzał ki). Ka żdy ro dzaj ma te ria łu wy ka zu je in ną trwa łość. Na przy kład obrze ża wy peł nie nia amal ga ma to we go (styk
ma te ria łu z twar dy mi tkan ka mi zę ba) po cząt ko wo są bar dzo szczel ne (A, B), ale w mia rę upły wu cza su, prze wa żnie w cią -
gu wie lu lat, szczel ność brzeżna ule ga po gor sze niu (C, D, czer wo ne strzał ki). Zło ta fo lia i ce ra mi ki są naj trwal sze spo śród
ma te ria łów od twór czych, na to miast kom po zy ty i szkłojo no me ry ma ją naj krót szy okres prze trwa nia (I, czer wo ne strzał ki). (Zgo -
da na pu bli ka cję: A – J. Mar tin An der son, Uni ver si ty of Wa shing ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA;
B–F – Ri chard V. Tuc ker, Uni ver si ty of Wa shing ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA; G–I – ER Schwed -
helm, Uni ver si ty of Wa shing ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA).
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8 MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

A

C D

B

E

G H

F

RY CI NA 1-6 Uzu peł nie nia ze wną trz ko ro no we obej mu ją co naj mniej pew ną część bocz nych ścian zę ba; więk szość uzu peł -
nień ze wną trz ko ro no wych wy ko nu je się me to dą po śred nią po za ja mą ust ną pa cjen ta. Naj czę ściej sto so wa nym ro dza jem ta -
kie go uzu peł nie nia jest obec nie ko ro na pro te tycz na (A–D). Ko ro na mo że być wy ko na na cał ko wi cie z me ta lu (A) lub mieć
sub struk tu rę me ta lo wą li co wa ną ce ra mi ką (B, D, ce ra mi kę po ka zu ją czer wo ne strzał ki). Do in nych ro dza jów uzu peł nień ze -
wną trz ko ro no wych na le żą ko ro ny trzy ćwier cio we (C) i nakłady – on laye (E), któ re od bu do wu ją je den lub wię cej guz ków (nie -
bie skie strzał ki). Ko ro ny mo gą być tak że wy ko na ne wy łącz nie z ce ra mi ki (F, G); ce ra mi ki uży wa się rów nież do wy ko ny wa -
nia li có wek (H). (Zgo da na pu bli ka cję: C – Ke vin Fra zier, Geo r gia He alth Scien ces Uni ver si ty, Au gu sta, GA, USA; D, E – Ri chard
V. Tuc ker, Uni ver si ty of Wa shing ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA; F, G – ER Schwed helm, Uni ver -
si ty of Wa shing ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA; H – Ka vi ta Shor, Uni ver si ty of Wash ing ton, De -
part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA).
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ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie do materiałów odtwórczych stosowanych w stomatologii 9

Im plan ty śród kost nesą co raz czę ściej sto so wa ne w uzu peł -
nia niu bra ków zę bo wych (roz dział 15; ryc. 1-9). Wy ko nu je
się je ze spe cjal nych sto pów opar tych na ty ta nie lub ostat -
nio rów nież z ce ra mi ki. Za po mo cą spe cjal nych tech nik
za pew nia ją cych in te gra cję z ko ścią im plan ty umiesz cza się
w ko ści wy rost ka zę bo do ło we go, a na stęp nie na nich osa dza
się uzu peł nie nie po śred nie. Im plan ty eli mi nu ją po trze bę
wy ko ny wa nia uzu peł nień pro te tycz nych na zę bach są sia du -
ją cych z lu ką i są ła twiej sze dla pa cjen ta do oczysz cza nia niż
mo sty lub pro te za czę ścio wa. Jed nak są to na ra zie uzu peł -
nie nia kosz tow ne, wy ma ga ją ce za bie gu chi rur gicz ne go

i dłu ższe go cza su le cze nia. Co wię cej, do utrzy ma nia im -
plan tu ko niecz na jest od po wied nia ja kość tkan ki kost nej.

W przy pad ku bra ku wie lu zę bów w ró żnych re jo nach
łuku zę bo we go mo że być wska za na ru cho ma pro te za czę -
ścio wa (ryc. 1-10). Wy ko nu je się ją też czę sto w przy pad -
kach, kie dy bra ku je dy stal nych fi la rów, na któ rych mó gł by
być za ko twi czo ny most. Pro te zy czę ścio we ma ją szkie let ze
sztyw ne go sto pu (roz działy 2 i 11), któ ry opie ra się na okre -
ślo nych zę bach fi la ro wych i pra wi dło wo, rów no mier nie
roz kła da si ły zgry zo we na po zo sta łe w ja mie ust nej zę by. Do
szkie le tu, któ ry utrzy mu je się na swo im miej scu za po mo -

Zakażona miazga zęba
na skutek próchnicy

Oczyszczone i opracowane
kanały korzeniowe

Wypełnione
kanały korzeniowe

Zacementowany wkład
koronowo-korzeniowy (post)

i wykonana odbudowa

Zacementowana korona
protetyczna na opracowanej

koronie zęba

A

ED F

CB

RY CI NA 1-7 Od bu do wa zę ba z za ka żo ną mia zgą jest złożona i wy ma ga za sto so wa nia wie lu ma te ria łów od twór czych. Cho -
ro by mia zgi czę sto wią żą się z obję ciem pro ce sem cho ro bo wym tka nek oko ło wierz choł ko wych (zie lo ne strzał ki). W pierw -
szym eta pie iden ty fi ku je się ka na ły ko rze nio we (czar ne strzał ki), oczysz cza je i kształ tu je za po mo cą pil ni ków ni klo wo -ty ta -
no wych (A). Opra co wa ne ka na ły wypełnia się na stęp nie po li me ra mi na tu ral ny mi lub syn te tycz ny mi (B–D, F, nie bie skie
strzał ki); cza sa mi ma te ria ły wypełniające kanał (uszczelniacze kanałowe) zo sta ją prze pchnię te po za wierz cho łek (C, D, po -
ma rań czo we strzał ki). Po wypełnieniu (obturacji) ka na łów ko rze nio wych ich ujścia koronowe uszczel nia się ży wi cą kom po -
zy to wą (E). Moż na umie ścić w ka na le sta lo wy wkład ko ro no wo -ko rze nio wy za ce men to wa ny ży wi cą po li me ro wą (czer wo -
na strzał ka) i od bu do wać ząb amal ga ma tem lub kom po zy tem, przy wra ca jąc mu peł ny kon tur. Końcowo ząb szli fu je się,
po bie ra się jego wy cisk, od le wa się z nie go mo del i wy ko nu je ko ro nę me ta lo wą lub ce ra micz ną (F). Ko ro nę ce men tu je się
ce men tem szkłojo no me ro wym lub ce men tem na ba zie ży wic. (Zgo da na pu bli ka cję: A–F – Bran don Se to i Ja mes John -
son, Uni ver si ty of Wa shing ton, De part ment of En do don tics, Se at tle, WA, USA).
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10 MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

cą kla mer na zę bach fi la ro wych, przy mo co wa ne są zę by
akry lo we (rozdz. 13). Z punk tu wi dze nia mo żli wo ści oczysz -
cza nia oraz in spek cji zę bów wła snych pa cjen ta pro te zy ru -
cho me są ko rzyst niej sze, ale są mniej es te tycz ne i kom for -
to we w użyt ko wa niu niż uzu peł nie nia za kła da ne na sta łe,
ta kie jak mo sty czy im plan ty.

Cał ko wi ty brak zę bów (bez zę bie)
Pa cjen ci, któ rzy utra ci li wszyst kie zę by w łu ku, są okre śla ni ja -
ko bez zęb ni w za kre sie te go łu ku. Bez zęb ne mu pa cjen to wi nie -
zbęd na jest pro te za cał ko wi ta, któ ra bę dzie od twa rzać funk -
cje oraz speł ni ocze ki wa nia es te tycz ne. Pro te za cał ko wi ta
skła da się z pły ty akry lo wej, do któ rej przy mo co wa ne są zę by

z akry lu, usta wio ne kom pa ty bil nie w sto sun ku do zę bów wła -
snych pa cjen ta w łu ku prze ciw staw nym lub też do zę bów
w pro te zie prze ciw staw nej (roz dział 13, ryc. 1-11). Pły ta pro -
te zy jest tak skon stru owa na, aby za pew nia ła mak sy mal ne
pod par cie ze stro ny bez zęb ne go wy rost ka zę bo do ło we go. De -
cy du ją ce zna cze nie ma tu do kład ny wy cisk od wzo ro wu ją cy
kształt i roz miar wy rost ka zę bo do ło we go (roz dział 8). W nie -
któ rych przy pad kach pro te zy cał ko wi te są pod par te (po przez
śru by i spe cjal ne fi la ry) kil ko ma im plan ta mi (patrz ryc. 1-9).
Ta stra te gia jest cza sem bar dzo sku tecz na, szcze gól nie w łu ku
dol nym, ale wy ma ga od pa cjen ta skru pu lat nej hi gie ny i okre -
so we go oczysz cza nia w ga bi ne cie. Po za tym jest znacz nie bar -
dziej kosz tow na niż tra dy cyj ne pro te zy cał ko wi te.

A

B

GFED

C

RY CI NA 1-8 Do uzu peł nia nia bra ku ją cych zę bów sto su je się mo sty. Moż na je wy ko ny wać z roz ma itych ma te ria łów. Tra -
dy cyj nie mo sty (bar dziej for mal nie na zy wa ne sta ły mi pro te za mi czę ścio wy mi) są wy ko ny wa ne ze sto pów me ta li (A) lub kom -
bi na cji sto pu i ce ra mi ki (B, C). Stop two rzy w ta kim przy pad ku sub struk tu rę, któ ra na da je wy trzy ma łość. Ostat nio do uzu -
peł nia nia bra ku ją cych zę bów wy ko rzy stu je się ce ra mi ki o wy so kiej wy trzy ma ło ści, na przy kład cyr kon (D–G). W mo stach
peł no ce ra micz nych sub struk tu ry wy ko nu je się z ce ra mik o wy so kiej wy trzy ma ło ści (E–F), któ re na stęp nie li cu je się do peł -
ne go kon tu ru bar dziej es te tycz ny mi ce ra mi ka mi (G). (Zgo da na pu bli ka cję: A – ER Schwe dhelm, Uni ver si ty of Wa shing -
ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA; B, C – Way ne Camp bell, Cap tek Cor po ra tion, Al ta mon te Springs,
FL, USA; D–G – Ariel Ra igrod ski, Uni ver si ty of Wa shing ton, De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, WA, USA; pra ce
la bo ra to ryj ne – An dre as Salt zer, MDT, We in he im, Niem cy).
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