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1. WSTĘP 

 
Z uwagi na znaczący postęp w stomatologii zachowawczej wypracowano nowe standardy 

postępowania w rekonstrukcji koron zębów po leczeniu endodontycznym. Jako alternatywę 
konwencjonalnej metody odbudowy coraz częściej stosuje się pośrednie wypełnienia koronowe 
(inlay, onlay, overlay). Istnieje wiele sprzecznych opinii na temat poszczególnych metod 
preparacji ubytku. Kluczową kwestią staje się dylemat czy dodatkowe usunięcie twardych 
tkanek zęba będzie skutkować większą wytrzymałością zęba na mikropęknięcia i złamania.  
 
 
2. METODYKA PRACY 

 
Ważnym aspektem pracy było zamodelowanie  trzech pośrednich wypełnień koronowych 

rekonstruujących pierwszego górnego zęba przedtrzonowego leczonego endodontycznie  
z ubytkiem typu MOD i odbudowanego dwoma wkładami koronowo-korzeniowymi. 
Poszczególne modele wykonane w programie ANSYS Workbench przedstawia rysunek 1. 
Geometrie opracowań ubytków wykonano zgodnie z wytycznymi dla lekarzy stomatologów. 

W kolejnych etapach wytrzymałościowej analizy numerycznej dla poszczególnych brył 
modelu zęba zdefiniowano stałe materiałowe jako izotropowe (tab. 1). Przyjęto schemat 
obciążenia odpowiadający końcowej fazie cyklu żucia dla siły okluzyjnej 200[N], natomiast 
utwierdzenie zrealizowano poprzez osadzenie zęba w wycinku izotropowej kości za 
pośrednictwem ozębnej z uwzględnieniem struktury dziąsła. Podczas generowania siatki 
elementów skończonych przeprowadzono wstępne symulacje celem zbadania wpływu 
dyskretyzacji modelu na wyniki analiz numerycznych. 
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Tabela 1. Właściwości materiałów przyjęte do analizy [1, 2, 3] 

 Dziąsło Kompozyt  
Wkłady 

koronowo-
korzeniowe 

Gutaperka Kość 
szczęki Miazga Ozębna Szkliwo Zębina 

E [MPa] 19,6 14500 28200 0,69 14000 2 67 84100 18600 

ν 0,3 0,24 0,23 0,45 0,3 0,45 0,47 0,33 0,31 

 

 
Rys.1. Model zęba opracowany pod geometrię: a) inlay'a; b) onlay'a; c) overlay'a 

 
3. WYNIKI NUMERYCZNYCH ANALIZ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 
Najwyższa wartość naprężenia σHMH w obrębie powierzchni okluzyjnej (56,40 [N]) oraz na 

granicy styku faz (49,44 [N]) wystąpiła dla zęba odbudowanego inlay'em. Dla zęba 
wypreparowanego pod overlay wartości te wyniosły odpowiednio 31,85[N] i 26,05[N]. 

 
 
4. WNIOSKI 
 

Dla zęba zrekonstruowanego inlay'em ryzyko odłamania guzka w strefie styku materiału 
wypełnienia oraz tkanek twardych zęba jest największe. Wnioskiem z przeprowadzonej analizy 
porównawczej może być wskazanie overlay'a jako alternatywy konwencjonalnej rekonstrukcji 
zębów przedtrzonowych po leczeniu endodontycznym. Należy jednak mieć świadomość, że dla 
takiej preparacji ubytku ryzyko rozwarstwienia elementów w części korzeniowej zęba jest 
największe. 
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