
a



„„Niewiedza znacznie czNiewiedza znacznie częśęściej ciej 

wywowywołłuje poczucie pewnouje poczucie pewnośści ci 

siebie nisiebie niżż posiadanie wiedzy posiadanie wiedzy 

[[……].].”” Karol Darwin, O pochodzeniu czKarol Darwin, O pochodzeniu człłowiek a  (141) owiek a  (141) 

mottomotto



Hoffmann-Axthelm 31

wg Malpighiego, 326



RÓWNOWAGA

ZŁOTY ŚRODEK

AUREA MEDIOCRITAS



mymyśśl odtwl odtwóórcza w dentystyce rcza w dentystyce –– śświadome i celowe wiadome i celowe 

stosowanie materiastosowanie materiałłóów i metod do anatomicznego w i metod do anatomicznego 

odtwarzania czodtwarzania częśęściowo lub caciowo lub całłkowicie uszkodzonych kowicie uszkodzonych 

tkanek narztkanek narząądu zdu zęębowego i tkanek otaczajbowego i tkanek otaczająących jamy cych jamy 

ustnej ustnej 

paradygmat



MATERIAŁ

MATERIA
wszystkie obiekty wytwarzające 

pola grawitacyjne
i podlegające tym polom

OŻYWIONA NIEOŻYWIONA



BIOMATERIAŁ –

materiał stosowany 

w organizmie żywym



DENTYSTYKA ODTWDENTYSTYKA ODTWÓÓRCZARCZA

ANATOMICZNE ODTWORZENIE USZKODZONEGO NARZANATOMICZNE ODTWORZENIE USZKODZONEGO NARZĄĄDU  ZDU  ZĘĘBOWEGO BOWEGO 
I/LUB TKANEK OTACZAJI/LUB TKANEK OTACZAJĄĄCYCH JAMY USTNEJCYCH JAMY USTNEJ

Rekonstrukcja NaturalnaRekonstrukcja Naturalna
(materia o(materia ożżywiona lub ywiona lub 

mieszana)mieszana)

BezpoBezpośśredniredni
aa

PoPośśredniarednia

regeneracjregeneracj
aa

transplantacjatransplantacja

klonowaniklonowani
ee

Rekonstrukcja Sztuczna;Rekonstrukcja Sztuczna;
ProtezaProteza

(materia nieo(materia nieożżywiona)ywiona) ??
biomimikrabiomimikra



PROTEZA -

zastąpienie brakującej części ciała 

sztuczną częścią



MEHRGARH, 9000MEHRGARH, 9000
borowanie w zborowanie w zęębachbach



EGIPT, 4500EGIPT, 4500
Trzonowiec przywiTrzonowiec przywiąązany zzany złłototąą ligaturligaturąą do zdo zęębbóów sw sąąsiednichsiednich



EGIPT, 2800EGIPT, 2800
HesyHesy--Re, ziemia z Nubii + sproszkowany malachit + olejek Re, ziemia z Nubii + sproszkowany malachit + olejek 

terpentynowy do zatykania ubytkterpentynowy do zatykania ubytkóóww



FENICJA, 2600FENICJA, 2600
zzęęby rzeby rzeźźbione w ciosach przywibione w ciosach przywiąązane zzane złłototąą ligaturligaturąą do zdo zęębbóów sw sąąsiednichsiednich



ETRUSKOWIE, 2500ETRUSKOWIE, 2500
zzęęby cielby cielęęce przymocowane zce przymocowane złłototąą ligaturligaturąą, , 

lutowaniem do zlutowaniem do złłotych koronotych koron



RZYM, 2100RZYM, 2100
Celsus Cornelius, plumbum (oCelsus Cornelius, plumbum (ołłóów); pw); płłóótno z otno z ołłowiem wg Andromachusa owiem wg Andromachusa 

‘‘kitkit’’ do zatykania przeciwbdo zatykania przeciwbóólowolowo



MAJOWIE (Mezoameryka), 1412MAJOWIE (Mezoameryka), 1412
Implantacje kawaImplantacje kawałłkkóów muszli lub obsydianu do zw muszli lub obsydianu do zęębodobodołłóów w 



CHINY, 1359CHINY, 1359

Su Kung, srebrne ciasto Su Kung, srebrne ciasto –– amalgamat srebraamalgamat srebra



Majowie, 1312Majowie, 1312
wkwkłłady rytualne w siekaczach z kamieni szlachetnych i pady rytualne w siekaczach z kamieni szlachetnych i póółłszlachetnych klejone szlachetnych klejone 

cementem mineralnymcementem mineralnym



RZYM, 499RZYM, 499
Da Vigo, usuniDa Vigo, usunięęcie cie ’’korozjikorozji’’ i zi złłota folia ota folia 



PARYPARYŻŻ, 460, 460
Guillemau, woski + guma + mastyks + sproszkowane perGuillemau, woski + guma + mastyks + sproszkowane perłły i biay i białły koraly koral

pierwowzpierwowzóór zr zęębbóów porcelanowych z pasty mineralnejw porcelanowych z pasty mineralnej



JAPONIA, 387JAPONIA, 387
protezy caprotezy całłkowite z drewna z zkowite z drewna z zęębami ludzkimi, zwierzbami ludzkimi, zwierzęęcymi lub marmurowymicymi lub marmurowymi



LONDYN, 328LONDYN, 328
Allen, wAllen, wąątpliwotpliwośści natury etycznej odnoci natury etycznej odnośśnie transplantacji  nie transplantacji  



WROCWROCŁŁAW, 312AW, 312
Purmann, model woskowy protezy dentystycznejPurmann, model woskowy protezy dentystycznej



BERLIN, 256BERLIN, 256
Pfaff,  wycisk woskowy, pozytyw gipsowy, okluzja, artykulacjaPfaff,  wycisk woskowy, pozytyw gipsowy, okluzja, artykulacja



PARYPARYŻŻ, 255, 255
Bourdet, transplantacja do skutkuBourdet, transplantacja do skutku



ParyParyżż, 238, 238
Duchateau, caDuchateau, całłkowita proteza porcelanowakowita proteza porcelanowa



LONDYN, 223LONDYN, 223
Hunter, regeneracja zHunter, regeneracja zęębiny, dentystyka oparta na dowodzie naukowymbiny, dentystyka oparta na dowodzie naukowym



PARYPARYŻŻ, 214, 214
DuboisDubois--Foucou, 3 odcienie porcelanyFoucou, 3 odcienie porcelany



NANCY, 212NANCY, 212
Magiolla, zMagiolla, złłote korzenie do zote korzenie do zęębodobodołłu po ekstrakcjachu po ekstrakcjach



LONDYN, 206LONDYN, 206
Fox, wypeFox, wypełłnienia nienia łąłączone czone –– maksymalna inwazyjnomaksymalna inwazyjnośćść



PARYPARYŻŻ, 197, 197
Delabarre, wypeDelabarre, wypełłnienia oddzielne nienia oddzielne –– minimalna inwazyjnominimalna inwazyjnośćść



PARYPARYŻŻ, 192, 192
Maury, warstwowanie wypalanej porcelany;Maury, warstwowanie wypalanej porcelany;

odrzucenie odrzucenie ‚‚tanich stoptanich stopóóww’’; wype; wypełłnienie dwuwarstwowenienie dwuwarstwowe



BREMA, 186BREMA, 186
Koecker, doszczKoecker, doszczęętna preparatyka prtna preparatyka próóchnicy do granicy zdrowej tkankichnicy do granicy zdrowej tkanki



FILADELFIA, 172FILADELFIA, 172
Cameron, artykulatorCameron, artykulator



BERLIN, 161BERLIN, 161
Linderer syn, sproszkowane szkliwo zwierzLinderer syn, sproszkowane szkliwo zwierząąt mit mięęsosożżernychernych

z kwasem fosforowym z kwasem fosforowym 



PARYPARYŻŻ, 157, 157
Sorel, cement fosforanowySorel, cement fosforanowy



BALTIMORE, 155BALTIMORE, 155
Arthur, zArthur, złłoto oto ’’adhezyjneadhezyjne’’; kszta; kształłty anatomiczne, punkty stycznety anatomiczne, punkty styczne



DREZNO, 154DREZNO, 154
Rostaing ojciec i syn, cement tlenkowoRostaing ojciec i syn, cement tlenkowo--cynkowocynkowo--fosforanowyfosforanowy

„„sztuczna kosztuczna kośćść””



LONDYN, 138LONDYN, 138
Fletscher, cement cynkowoFletscher, cement cynkowo--siarczanowysiarczanowy

„„sztuczna zsztuczna zęębinabina””



LONDYN, 134LONDYN, 134
Fletscher, cement krzemowy Fletscher, cement krzemowy „„sztuczna zsztuczna zęębina, sztuczne szkliwobina, sztuczne szkliwo””



DETROIT, 124DETROIT, 124
Land, wypalana porcelana na folii platynowej dopasowywana w ubytLand, wypalana porcelana na folii platynowej dopasowywana w ubytku;ku;

preparatyka poddzipreparatyka poddziąąssłłowaowa



USA, 102USA, 102
Greenfield, implantacja Greenfield, implantacja śśrróódkostna wszczepu z platynoirydudkostna wszczepu z platynoirydu



SZWAJCARIA, 77SZWAJCARIA, 77
Hagger, polimeryzacja wolnorodnikowa, Hagger, polimeryzacja wolnorodnikowa, żżywica akrylowa wiywica akrylowa wiążąążąca do zca do zęębinybiny



USA, 74USA, 74
Paffenberger, kompozyt ceramicznoPaffenberger, kompozyt ceramiczno--żżywicznyywiczny



USA, 67USA, 67
DP Technology, poczDP Technology, począątki technologii CAD/CAMtki technologii CAD/CAM

w dentystyce, 37w dentystyce, 37



ROCHESTER, 62ROCHESTER, 62
Buonocore, retencja mechaniczne przez wytrawianie szkliwa kwasemBuonocore, retencja mechaniczne przez wytrawianie szkliwa kwasem



LONDYN, 52LONDYN, 52
Mc Lean, Wilson, Kent, Crisp, ASPA, pierwszy GICMc Lean, Wilson, Kent, Crisp, ASPA, pierwszy GIC



SZWECJA,  52SZWECJA,  52
Brenemark, wszczep Brenemark, wszczep śśrróódkostny tytanowydkostny tytanowy



LONDYN,  47LONDYN,  47
Mc Lean i Gasser, MRGICMc Lean i Gasser, MRGIC



SZAJCARIA,  47SZAJCARIA,  47
Schoeder, implant Schoeder, implant śśrróódkostny ceramicznydkostny ceramiczny



LONDYN,39LONDYN,39
Dart, Dart, śświatwiatłłoutwardzalny kompozyt ceramicznooutwardzalny kompozyt ceramiczno--polimerowypolimerowy



LONDYN,34LONDYN,34
Horn, licHorn, licóówki ceramiczne adhezyjnewki ceramiczne adhezyjne



JAPONIA, 32JAPONIA, 32

primery zprimery zęębinowebinowe



USA, 29USA, 29

RMGIC;RMGIC;

Wolter, ormoceryWolter, ormocery



USA, 23USA, 23

PMRCPMRC



SZWAJCARIA, 17SZWAJCARIA, 17
Sandhaus, implant cyrkonowySandhaus, implant cyrkonowy



1515

KomKomóórki macierzyste,rki macierzyste,

Macierz pozakomMacierz pozakomóórkowarkowa

Klonowanie zKlonowanie zęębaba



JAPONIA, 9JAPONIA, 9

giomergiomer



NEW YORK, 6NEW YORK, 6

Bosch et al., szkBosch et al., szkłłoo--karbomerykarbomery



56 Zaleski;  wszczepy z impregnowanej kości wołowej
50 Barańska-Gachowska; wpływ fosfatazy zasadowej na gojenie 
tkanki miazgowej
46 Knapik; szew kostny z drutu ze stali nierdzewnej lub włókien 
poliestrowych
43 Cywińska-Jaworska; siatka teritalowa w dwuwarstwowym 
zamknięciu przetoki ustno-zatokowej
41 Ilewicz; EEP w gojeniu ran tkanki miazgowej
35 Kłaptocz; stopy dentystyczne odlewnicze Mikrostom-1 i 
Mikrodent-1
23 Orlicki, stop Co-Cr-Mo Mikromed 1-04
14 Baron; iniekcje kwasu hialuronowego w patologiach krążka 
stawu skroniowo-żuchwowego
12 Szenowski; kompozyty ceramiczno-polimerowe serii WMK
11 Postek-Stefańska; zgodność biologiczna kompozytów 
ceramiczno-polimerowych i czynników łączących





Implant/korzeń tytanowy i korona CFM



““Biomimikra (bionika/biomimetyka) Biomimikra (bionika/biomimetyka) -- nauka nauka 

zajmujzajmująąca sica sięę wykorzystywaniem proceswykorzystywaniem procesóów w 

biologicznych w technice i budowaniem biologicznych w technice i budowaniem 

urzurząądzedzeńń technicznych na wztechnicznych na wzóór organizmr organizmóów w 

żżywych ywych ””
Kopaliński, Słownik (12)

paradygmat



““ZatZatèèm rzekm rzekłł BBóóg: Uczyg: Uczyńńmy my 

czczłłowieka na wyobraowieka na wyobrażżenie enie 

nasze, wednasze, wedłług podobieug podobieńństwa stwa 

naszego [naszego [……].].”” Pierwsze KsiPierwsze Księęgi Mojgi Mojżżeszowe. Genesis (5773)eszowe. Genesis (5773)

dogmat



„Współczesne metody oraz materiały 

stosowane w dentystyce pozostają

anachroniczne w stosunku

do innych gałęzi medycyny.”

Bojar i wsp., 7



DENTYSTYKA ODTWÓRCZA
JUTRA

TRANSPLANTACJA
(ludzkie szkliwo, zębina, cement, miazga, przyzębie, 

cały organ zębowy)



DENTYSTYKA ODTWÓRCZA
JUTRA

REGENERACJA/KLONOWANIE
(ludzkie szkliwo, zębina, cement, miazga, przyzębie, cały organ zębowy)



DENTYSTYKA ODTWÓRCZA
JUTRA

REKONSTRUKCJE BIOMIMIKRYCZNE 
(sztuczne szkliwo, zębina, cement, miazga, przyzębie,

cały organ zębowy)



STWORZENIE ORGANU ZSTWORZENIE ORGANU ZĘĘBOWGOBOWGO

??
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