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STRESZCZENIE 

Wstęp 

Zmiany właściwości fizykochemicznych tkanek zęba po leczeniu endodontycznym wynikają ze 

znacznej utraty struktury podporowej zarówno na poziomie korony klinicznej, jak i korzenia zęba. 

Trudności napotykane w praktyce klinicznej zależą nie tylko od utraty tkanek twardych, ale są 

również związane z niekorzystną zmianą właściwości optycznych.  



Odbudowa utraconych tkanek zęba po leczeniu endodontycznym jest zabiegiem trudnym i tylko 

częściowo satysfakcjonującym ze względu na brak materiałów i technologii idealnie 

odzwierciedlających właściwości fizykochemiczne naturalnych substancji budulcowych korony 

klinicznej. Odpowiedni wybór oraz dokładne i przemyślane przeprowadzenie zabiegu rekonstrukcji 

utraconych tkanek, warunkuje długoczasowe przetrwanie zębów po leczeniu endodontycznym. 

Decyzja związana z wyborem odpowiedniego algorytmu terapeutycznego nadal stanowi duże 

wyzwanie dla lekarzy dentystów. 

Obecnie najczęściej zalecanym rozwiązaniem zarówno w podejściu zachowawczym, jak i 

protetycznym są metody minimalnie inwazyjne, a co za tym idzie skłanianie się ku rozwiązaniom 

adhezyjnym, które mogą zostać uznane za kompromis między szeroko pojętą protetyką a 

stomatologią zachowawczą. Do rozwiązań takich możemy zaliczyć stosowanie  standardowych 

wkładów koronowo-korzeniowych na bazie włókna szklanego (wkłady FRC – fiber resin composite), 

które stanowią podbudowę dla rekonstrukcji kompozytowych koron klinicznych.  

¬Cel pracy 

Celem pracy była uzyskanie informacji, udokumentowanych badaniami o charakterze kliniczno-

laboratoryjnym, na temat oceny odbudowy korony zębów po leczeniu endodontycznym 

zaopatrzonych standardowym wkładem koronowo-korzeniowym na bazie włókna szklanego. 

Materiał i metody 

W części klinicznej badań, u 51 wyselekcjonowanych pacjentów po pierwotnym leczeniu 

endodontycznym, zęby jednokorzeniowe zaopatrzono wkładami standardowymi na bazie włókna 

szklanego oraz wykonano rekonstrukcje z użyciem materiałów kompozytowych. Obserwacje kliniczne 

prowadzono przez okres 24 miesięcy w odstępie 6., 12. i 24. miesięcy. 

W części laboratoryjnej usunięte zęby jednokanałowe przeleczono endodontycznie, a następnie 

wykonano rekonstrukcje kompozytowe z użyciem wkładów na bazie włókna szklanego. Tak 

przygotowane próbki zostały zbadane w czasie oznaczonym t0  za pomocą mikrotomografii 

komputerowej, aby zwizualizować przestrzeń kanałową. Następnie każdy z zębów poddano próbie 

działania sił statycznych w kolumnowej maszynie wytrzymałościowej ProLine. Po uszkodzeniu próbek, 

zęby ponownie prześwietlono w czasie oznaczonym t1, wykonano rekonstrukcje obrazu 3D. 

Wnioski 

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań klinicznych postawiono następujące wnioski: 

1. Ocena kliniczna odbudowanej korony zęba z użyciem wkładów standardowych koronowo-

korzeniowych na bazie włókna szklanego w analizowanym okresie 24. miesięcy wykazała obecność 

szczeliny brzeżnej. 

2. Nie stwierdzono utraty funkcjonalności rekonstrukcji kompozytowej wspartej na wkładzie 

standardowym koronowo-korzeniowym na bazie włókna szklanego w Układzie Stomatognatycznym, 

biorąc pod uwagę zarówno aspekty czynnościowe, jak i estetyczne.  

3. Wśród czynników odpowiedzialnych za trwałość wykonanej rekonstrukcji, największy wpływ mają: 

higiena jamy ustnej, występowanie parafunkcji, jak również umiejscowienie ubytku względem dziąsła 

(położenie dodziąsłowe). 

4. Pomimo występowania powyższych aspektów, pacjenci pozytywnie oceniają rekonstrukcje koron 

klinicznych wspartych na wkładzie standardowym na bazie włókna szklanego.  



Na podstawie analizy danych z badań laboratoryjnych wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Mikrotomograficzna wizualizacja przestrzeni kanałowej z zacementowanym wkładem 

standardowym na bazie włókna szklanego wykazuje niejednorodność struktury wypełnienia. 

2. W masie wypełnienia zamykane są pory, co jest związane głównie ze specyfiką procedury 

cementowania wkładu standardowego na bazie włókna szklanego. 

3. Im więcej naturalnych pozostawionych tkanek zęba, tym większa siła potrzebna jest do zniszczenia 

próbki zaopatrzonej rekonstrukcją. 

4. Podczas działania sił statycznych obserwowane są złamania jedynie w obrębie naturalnych struktur 

zęba, najczęściej w rzucie występujących pierwotnie mikropęknięć. 

Podsumowanie 

Rekonstrukcje kompozytowe koron klinicznych wsparte na wkładzie standardowym na bazie włókna 

szklanego są godną polecenia alternatywą dla uzupełnień stałych, jednak należy pamiętać, że w 

każdym przypadku i na każdym etapie mogą się pojawić niepowodzenia i powikłania, ponieważ 

uniwersalność materiałów kompozytowych sprawia, że często działamy na granicy wskazań do 

zabiegu czy też na granicy dopuszczalnej wytrzymałości materiałowej. 

 

 

 

  

12. SUMMARY 

Introduction 

Changes in the physicochemical properties of tooth tissues after endodontic treatment result from a 

significant loss of the tooth structure both at the level of the clinical crown as well as the root of the 

tooth. Difficulties encountered in clinical practice depend not only on the loss of hard tissue, but are 

also associated with a change in optical properties. 

Reconstruction of lost tooth tissues after endodontic treatment is a difficult and only partially 

satisfactory procedure due to the lack of materials and technologies reflecting physicochemical 

properties of natural supporting substances of the clinical crown. The right choice as well as careful 

and well-thought-out reconstruction of lost tissues determines the long-term survival of teeth after 

endodontic treatment. The decision regarding the choice of the appropriate therapeutic algorithm is 

still a big challenge for dentists. 

Currently, the most recommended solution both in the conservative and prosthetic approach are 

minimally invasive methods, and thus inclination towards adhesive solutions, which can be 

considered as a compromise between the broadly understood prosthetics and conservative 

dentistry. Such solutions include the use of standard crown-root posts based on fiberglass (FRC - fiber 

resin composite), which constitute the base for the reconstruction of composite clinical crowns. 

Aim 



The aim of the study was to obtain information, documented by clinical-laboratory studies, on the 

evaluation of tooth crown restoration after endodontic treatment provided with a standard crown-

root post based on fiber-glass. 

Material and methods 

In the clinical part of the study, single-root teeth in 51 selected patients after primary endodontic 

treatment were provided with standard posts based on glass fiber and reconstructions were made 

using composite materials. Clinical observations were carried out over a period of 24 months with an 

interval of 3.6,12 and 24 months. 

In the laboratory part, the extracted single-canal teeth were endodontically treated, and then 

composite reconstructions were made using fiberglass-based posts. The samples thus prepared were 

tested at time t0 with micro-CT scans to visualize the canal space. Then, each of the teeth was 

examined in relation to static forces in the ProLine columnar testing machine. After the samples were 

damaged, the teeth were again overexposed at time t1 and the reconstruction of the 3D image was 

performed. 

Conclusions 

Based on the analysis of clinical trials, the following conclusions were made: 

1. Clinical evaluation of the rebuilt clinical crown using standard post based on glass fiber in the 

analyzed period of 24 months showed the presence of a marginal fissure. 

2. There was no loss of functionality of the composite reconstruction supported on a crown-root 

standard post based on glass fiber in the stomatognathic system, taking into account both functional 

and aesthetic aspects. 

3. Among the factors responsible for the durability of the reconstruction performed, the most 

important are: oral hygiene, the occurrence of parafunctions, as well as the location of the cavity in 

relation to the gum (gingival location). 

4. Despite the occurrence of the above-mentioned aspects, patients positively assess the 

reconstruction of clinical crowns supported by a fiberglass-based standard post. 

Based on the analysis of laboratory data, the following conclusions were drawn: 

1. The microtomographic visualization of the canal space with cemented standard post based on 

glass fiber shows the heterogeneity of the filling structure. 

2. In the body of filling, the pores are closed, mainly related to the specific procedure of cementing a 

standard glass fiber based post. 

3. The more natural tooth tissues, the more forces are required to destroy the sample provided with 

a reconstruction. 

4. The fractures of samples during static testing are only present in the natural tooth structure, most 

often in the projection of originally occurring microcracks. 

Resume 

Composite reconstructions of clinical crowns supported by a standard fiber glass insert are a viable 

alternative to permanent restorations, however, it should be remembered that in each case and at 

each stage there may be failures and complications, because the versatility of composite materials 



means that we often operate on the border indications for surgery or on the limit of acceptable 

material strength. 


