
PROTETYKA I IMPLANTOLOGIA

T
P
S

RYS HISTORYCZNY
Złoto jest metalem, który w historii 

odgrywał zawsze ogromną rolę. Przez 
całe wieki marzenia o złocie kojarzyły 
się z wizją bogactwa i władzy. Dlatego 
też alchemicy próbowali wytworzyć 
złoto sztucznie, nie osiągając jednak 
w tej dziedzinie sukcesu. Najstarsze za-
chowane przedmioty ozdobne ze złota 
pochodzą z wczesnej epoki kamiennej. 
Wartość tego kruszcu oceniano wysoko, 
ponieważ używano go do wyrobu mo-
net już w VII wieku p.n.e. Także badania 
antropologiczne w Etrurii dowodzą, że 
w tym czasie znane już były wytwory 
dentystyczne ze złota i ceramiki (1). 
Protezy etruskie były mocowane za 
pomocą srebrnych i złotych drutów lub 
pierścieni.

Według doniesień Gueriniego złoto 
płatkowe było stosowane jako materiał 
wypełniający ubytki w krajach arab-

stów adhezyjnych (das Email-System), 
wykonywanych techniką napalania 
ceramiki na złocie z irdem i platyną, 
opartych na wkładach koronowych czy 
też ćwieczkach okołomiazgowych (25). 
Drugi natomiast habilitował się w 1920 
roku, opisując przypadek z 1593 roku 
w pracy pod tytułem Der Golden Zahn 
schlesien Knaben (Historia śląskiego 
chłopca ze złotym zębem).

WYSTĘPOWANIE
W średniowiecznej Europie najwię-

cej złota dostarczały aluwia rzeczne 
na południu Czech. Współcześnie 
złoto wydobywa się ze złotonośnych 
żył kwarcowo-pirytowych, występują-
cych zazwyczaj na obrzeżu masywów 
granitowych. Blisko 50% światowej 
produkcji złota pochodzi z formacji 
Witwatersrand w Afryce Południowej. 
Inne ważne złoża znajdują się w Mo-
ther Lode (Kalifornia), Butte (Mon-
tana), Broken Hill i Mount Morgan 
(Australia) oraz na Syberii. W Polsce 
złoto rodzime występuje w ilościach 
śladowych, głównie w okolicach Złote-
go Stoku, Złotoryi, Lwówka Śląskiego 
i Bolesławca (1).

Współcześnie złoto ma bardzo szero-
kie zastosowanie, poczynając od jubiler-
stwa, poprzez elektronikę, a kończąc na 
medycynie. Preparaty złota (auranofina 
i auratioglukoza) są między innymi 
stosowane w leczeniu wczesnego sta-
dium postępującego reumatoidalnego 
zapalenia stawów, które nie poddaje 
się leczeniu innymi środkami farmako-
logicznymi. Preparaty złota są również 
stosowane w łuszczycowym zapaleniu 
stawów oraz innych chorobach tkanki 
łącznej (4).

skich w VIII wieku naszej ery. Pierw-
sze wzmianki pisemne o używaniu 
złotej folii jako materiału do wypełnień 
w Europie zawdzięcza się Johannesowi 
Arculanusowi (?-1480): „(...) impleatur 
cum foliis auri” (2). W epoce odro-
dzenia słynny chirurg Ambroise Paré 
(1510-1590) wzmacniał rozchwiane 
zęby złotą ligaturą, a także wykonywał 
złote korony, które łączył z sąsiednimi 
zębami za pomocą złotych nici. Z kolei 
Wawrzyniec Heistler (1683-1758) ubytki 
próchnicowe po „oskrobaniu zębów 
z uszkodzonych tkanek” wypełniał 
złotą folią. Współczesny Heistlerowi 
Pierrre Fauchard (1678-1761) w czę-
ściowych brakach uzębienia stosował 
umocowanie sztucznych zębów do 
złotej płytki, położonej po stronie języ-
kowej lub podniebiennej. W przypadku 
bezzębia protezy były utrzymywane 
przy pomocy sprężyn i złotych drutów. 
W 1756 roku Filip Pfaff (1711-1766) 
wydał dzieło Abhandlung des menschli-
chen Korpers und deren Krankheiten 
(Rozprawa o zębach ciała ludzkiego 
i ich schorzeniach). W pracy tej opisał 
sposób wykonania złotych koron na 
zęby trzonowe i siekacze, jak również 
technikę pokrycia złotem kikutów 
miazgi leczonej amputacyjnie. W 1834 
roku Gall w swojej pracy Zahnmecha-
nik oder Odontotechnik zwrócił uwagę 
na wykorzystanie złota jako lutowia 
do łączenia klamer z płytą protez (3). 
Również profesorowie wrocławskiego 
Instytutu Dentystycznego − Zahnarztli-
ches Institut Universitat Breslau – Hans 
Riegner (1859-1928) i Walther Bruck 
(1872-1937) opisywali zastosowania 
złota w stomatologii. Pierwszy z nich 
był pionierem w projektowaniu mo-

ZŁOTO W STOMATOLOGII 
– DAWNIEJ I WSPÓŁCZEŚNIElek
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Słowa kluczowe: złoto, stopy, bio-
kompatybilność, galwanoforming.

Key words: gold, alloy, biocompatibi-
lity, galvanoforming.

Streszczenie: W artykule na podsta-
wie piśmiennictwa przedstawiono moż-
liwości historycznego i współczesnego 
wykorzystania złota i jego stopów 
w stomatologii, a przede wszystkim 
w protetyce. Praca składa się z pięciu 
części: rys historyczny, występowanie, 
właściwości, zastosowanie i wnioski.

Summary: Basing on literature re-
view the historical and contemporary 
possibilities of using of gold and gold 
alloys in dentistry, especially in pro-
sthodontics, are presented. This paper 
consists of five parts: historical outline, 
existence, characteristic of gold, use 
and conclusions.
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-
CHEMICZNE MAJĄCE WPŁYW 
NA WYKORZYSTANIE 
ZŁOTA W STOMATOLOGII 
I TECHNICE DENTYSTYCZNEJ
Złoto posiada wysoką gęstość, ustę-

pującą jedynie metalom z grupy pla-
tynowców. Jest też biokompatybilne 
w stosunku do otaczających tkanek 
(za ewentualne reakcje uczuleniowe 
są odpowiedzialne dodatki do stopów, 
natomiast czyste złoto nie jest alerge-
nem). Ponadto posiada właściwości 
bakteriostatyczne.

Współczynnik rozszerzalności linio-
wej i moduł elastyczności stopów złota 
są bardzo zbliżone do szkliwa natural-
nego zęba (tab. 1). Złoto cechuje:
• kowalność,
• elastyczność,
• wytrzymałość,
• odporność na korozję.

Temperatura topnienia złota wynosi 
1064°C. Łączy się ono w stopach z inny-
mi pierwiastkami. Ceramika napalana 
na stopach złota bądź złocie galwa-
nicznym uzyskuje „ciepły”, naturalny 
kolor (5, 6).

Postacie
Folia złota, pierwszy materiał do 

odbudowy zębów, powstaje podczas 
walcowania 24-karatowego złota na 
folię o grubości 1,5 µ, ta z kolei jest 
rozcinana na fragmenty i zwijana 
ręcznie w ruloniki, tzw. peletki. Jest 
to tzw. złoto płatkowe (gold foil), które 
jest stosowane do wypełnienia ubytku 
centralnej części zęba. Do odbudowy 
brzegów i kątów stosuje się natomiast 
folię złota połączoną z folią platynową. 
Złoto gąbczaste (mat gold) wytwarza 
się w trakcie spiekania chemicznego 
lub elektrolitycznego – powstały osad 
łączy się ze złotem płatkowym, ponie-
waż w tej formie jest ono mniej kruche. 
Występuje ono w preparatach Goldent, 
gdzie czysty proszek złota miesza się 
z woskiem i owija złotem płatkowym, 
a także w Elektraloy, który dla popra-
wy rozciągliwości zawiera 0,1-0,5% 
wapnia.

W stomatologii zachowawczej wy-
pełnienia złotem, powszechnie stoso-
wane w krajach niemieckojęzycznych, 
charakteryzują się długotrwałym 

utrzymaniem szczelności brzeżnej, 
która jest znacznie lepsza w porówna-
niu z innymi materiałami. Wypełnie-
nia złotem są biologicznie najlepiej 
tolerowane. Badania wykazały, że 
w przypadkach wypełnień ze złota 
wykonanych w okolicach przyszyjko-
wych dochodziło po kilku miesiącach 
do pokrycia tych okolic zęba zdrowym 
i sprężystym dziąsłem. Wypełnienie 
może być wykonane podczas jednej 
wizyty, jednakże procedura kliniczna 
(goldhammerfullungs technik) jest 
stosunkowo trudna, a przy tym wy-
maga zastosowania koferdamu. Prze-
ciwwskazaniami do stosowania złota 
jako materiału do wypełnień są: zła 
higiena jamy ustnej, wysoka podatność 
na próchnicę, ciężkie postacie chorób 
przyzębia i występowanie innych me-
tali w jamie ustnej (2, 5, 7).

„Czyste” złoto charakteryzuje się 
zwiększoną odpornością na śniedzenie, 
a także kowalnością i wysoką ciągliwo-
ścią, dlatego też można z niego uzyskać 
bardzo cienkie druty (0,003 mm) i roz-
walcować je na wyjątkowo cienkie folie 
(0,0001 mm).Te cechy „czystego” złota 

eliminują je jako materiał na korony 
i mosty (5).

Złoto galwaniczne ma odmienne ce-
chy aniżeli scharakteryzowana powyżej 
postać „czystego” złota. Podbudowy 
prac protetycznych wykonane na zło-
cie galwanicznym posiadają grubość 
0,2-0,4 mm, dzięki czemu można 
napalić na nich grubszą warstwę ce-
ramiki, poprawiając tym samym efekt 
estetyczny i oszczędność materiałową 
(60% w stosunku do tradycyjnej metody 
odlewniczej). Galwanicznie wykonane 
struktury cechuje duża wytrzymałość 
mechaniczna i idealne pasowanie, 
połączone ze szczelnością brzeżną, 
wynoszącą około 14-18 µm (podczas 
gdy w tradycyjnej metodzie odlew-
niczej wynosi ona około 50-120 µm). 
Ponadto nie wymaga ona stosowania 
tradycyjnych technik odlewniczych (5, 
6, 8-11, 15, 16).

Stopy
Dodatki innych metali pozwalają na 

uzyskanie różnych stopów złota, co 
umożliwia jego szerokie zastosowanie. 
Należy tu wprowadzić pojęcie karato-

MATERIAŁ
MODUŁ ELASTYCZNOŚCI

[MPa]
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI 

TERMICZNEJ X 10-6/OC
Ludzka zębina 18,6 8,3

Ludzkie szkliwo 83 11,4
Amalgamat 27,6 22-28

Stopy złota 96,6 12-15
Kompozyty 16,6 25-68

Tab. 1. Moduł elastyczności i współczynnik rozszerzalności termicznej stopów złota oraz wybranych materiałów.

NAZWA HANDLOWA 
(PRODUCENT)

ZAWARTOŚĆ 
Au [%] INNE PIERWIASTKI

ZASTOSOWANIE 
WG PRODUCENTA*

BiOr 17 (Degussa) 98,3 Ti A, B, C, D, F, G
Degulor A (Degussa) 87,5 Ag, Ir, Pd A

Degudent G (Degussa) 86 In, Pt, Rh, Ta A, B, C, D
Degulor B (Degussa) 75,5 A, B, H

Mainbond Sun (Heraeus Kulzer) 74 B, C, D, E, G
Heranorm Sun (Heraeus Kulzer) 71 Ag, Pt, Rh, Ta, Zn B, C, D, H

Degulor M (Degussa) 70 Ag, Cu, Ir, Pd, Pt, 
Zn A, B, C, D, F, G

Stabilor IV plus (Degussa) 62,2 Ag, Cu, Ir, Pd, Pt, 
Zn A, B, C, D, F

Aurea Sun (Heraeus Kulzer) 55 Ag, In, Ir, Pd, Pt, 
Ta, Zn B, C, D, E

Verinor (Degussa) 53,2 Co, Ga, In, Pd, Ru, 
Sn A, D, E

Tab. 2. Wybrane stopy złota i ich zastosowanie. *Legenda: A − wypełnienia, B − korony, C − mosty, D − frezotechnika, E − wkłady koronowo-
-korzeniowe, F − duże łączniki, G − suprastruktury i H – inlay.
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wości złota, które wskazuje zawartość 
złota w stopie. Czyste złoto jest 24-
-karatowe.Tak więc stop 12-karatowy 
zawiera 50% złota. Zawartość procen-
tową złota obliczamy, gdy znana jest 
liczba karatów w stopie, na podstawie 
wzoru:

karat = 24 × % złota/100.
Zawartość złota może być wyrażona 

jako stopień czystości metalu. Ustala się 
go przez pomnożenie zawartości pro-
centowej złota w stopie przez 10. Tak 
więc stop 24-karatowy miałby stopień 
czystości 1000, a 18-karatowy – 750. 
Symbolem stopnia czystości jest litera 
„F” (potocznie próba złota).

Stopy można podzielić na kilka grup, 
przede wszystkim na stopy szlachetne 
i nieszlachetne. W stopach szlachet-
nych ilość metali szlachetnych określa 
się procentowo, np. jeśli stop zawiera: 
60% Au, 10% Pd, 5% Pt i 25% Cu, to łącz-
na „szlachetność” stopu wynosi 75%.

Według klasyfikacji ANSI – ADA 
wyróżnia się stopy:
• wysokoszlachetne, które muszą zawie-

rać przynajmniej 60% metali szlachet-
nych (wagowo), w tym 40% Au,

• szlachetne, zawierające co najmniej 
25% metali szlachetnych (nie okre-
ślono zawartości Au),

• niskoszlachetne, o zawartości metali 
szlachetnych mniej niż 25% (5).
Najniższą wartością stopu złota do-

puszczalną do stosowania w przypadku 
jamy ustnej jest 18-karatowość, bowiem 
stwierdzono, że stopy złota poniżej 

16 karatów wykazują w elektrolicie 
potencjał miedzi, a więc zachowują się 
jak metale nieszlachetne (12).

Stosowane w odpowiednich propor-
cjach dodatki stopowe wpływają na 
twardość i sprężystość stopu, obniżając 
równocześnie jego temperaturę topnie-
nia. W związku z tym wyróżnia się gru-
py stopów miękkich, średniotwardych 
i twardych. We współczesnej protetyce 
stosuje się często stopy zawierające 
50% Au i 10% Pd, a resztę składników 
stanowią Ag i inne metale. Dodatek 
palladu zwiększa twardość stopu oraz 
przyczynia się do zmiany koloru stopu 
na biały (srebrny). Stop zawierający 90% 
Au i 10% Pd będzie barwy białej. Z kolei 
platyna ma jeszcze wyższą temperaturę 
topnienia i jest twardsza niż pallad. 
Rzadziej jednak dodaje się ją do stopów, 
ponieważ niezbyt dobrze łączy się ze 
złotem i palladem, a ponadto jest bar-
dzo droga. Stosowane są też stopy złota 
ze znaczną, bo 15% zawartością Ni, 
który podnosi sprężystość i twardość 
stopu, rozjaśniając jego barwę i dając 
tzw. białe złoto, wykorzystywane do 
łuków, klamer lub szkieletów protez. 
Miedź, srebro i cynk są metalami nie-
szlachetnymi stosowanymi w stopach 
dentystycznych złota. Miedź i srebro 
powodują zwiększenie twardości złota. 
Cynk jest stosowany w stopach jako 
przeciwutleniacz w procesie odlewania. 
Ponadto do stopów złota dodaje się 
w określonych ilościach kobalt, tytan, 
cynę i ind (5, 12-14) (tab. 2).

Stopy złota posiadają krystaliczną 
strukturę i zawierają widoczne pod mi-
kroskopem kryształy, zwane ziarnami. 
Wielkość tych ziaren stanowi ważną 
cechę stopu, szczególne zaś znaczenie 
mają kryształy małe. Aby zmniejszyć 
wielkość kryształów w stopach złota, 
dodaje się często specjalne składniki 
uszlachetniające (grain refinders). Pier-
wiastkami o tych właściwościach są 
iryd i ruten. Między złotem galwanicz-
nym a złotem odlanym występuje róż-
nica w strukturze krystalicznej, która 
poprzez zmniejszenie ziarnistości o ok. 
80% w złocie galwanicznym pozwala 
na podniesienie twardości Vickersa do 
140 H, podczas gdy stopy złota odlane 
tradycyjnie posiadają w przybliżeniu 
twardość 25 HV. Wysoka twardość 
złota galwanicznego sprawia, że może 
być ono mechanicznie obciążane i za-
stosowane jako podbudowa metalowa 
większych protez stałych (5, 6, 11).

WSPÓŁCZESNE 
ZASTOSOWANIA ZŁOTA 
W STOMATOLOGII
Obecnie złoto „czyste” znajduje zasto-

sowanie w postaci złota upychanego do 
wypełniania ubytków próchnicowego 
i niepróchnicowego pochodzenia kla-
sy I, II i V według Blacka w zakresie 
zębów bocznych oraz V klasy w zębach 
przednich, gdy względy estetyczne na 
to pozwalają (7).

Ponadto złoto i jego stopy znajdują 
wielorakie zastosowania we współ-
czesnej protetyce i technice dentys-
tycznej:
1. Odlewane i obrabiane konwencjonal-

nymi technikami:
• protezy stałe: wkłady koronowo-ko-

rzeniowe, wkłady koronowe (inlay, 
onlay, overlay) oraz korony i mosty 
(7, 8, 17, 18),

• protezy ruchome: płyty podniebien-
ne protez całkowitych, szkielety 
protez ruchomych częściowych 
oraz elementy precyzyjnego utrzy-
mania (matryce, części zamków).

2. Systemy konstrukcji o dużej zawar-
tości złota, wykonywane niekonwen-
cjonalnie.
Zalicza się do nich np. Captek (Captek 
Division Precious Chemicals, USA). 
W systemie tym wykonuje się cza-

Ryc. 1. Proteza kombinowana z wkładem koronowo-korzeniowym z zaczepem kulowym: a) łącznik, b) korona 
pierwotna, c) korona wtórna.

c

a

b
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peczkę z dwóch pasków, podobnych 
do wosku, impregnowanych metalem, 
które dostosowuje się do modelu 
i następnie wypala. Pierwszy pasek 
tworzy porowatą warstwę złoto – pla-
tyna – pallad, którą impregnuje się 97-
-procentowym złotem tuż po tym, jak 
wypalona zostanie druga warstwa. 
Zalety systemu to doskonała estetyka 
i dostosowanie brzeżne (19).

3. Galwanoforming.
To technika polegająca na tworzeniu 
struktur protetycznych z 99,99% złota. 
Techniczny przebieg galwanoformin-
gu odbywa się poprzez elektrolityczny 
rozkład elektrolitu siarczynu złota, 
w czasie którego słupek modelowy 
przewodzący prąd podłączony jest 
jako katoda. Odkładają się na niej 
(słupku modelowym) pozytywnie 
naładowane atomy złota w formie 
atomowej, tworząc cienką, równomier-
ną powłokę „czystego” złota (0,2 mm 
podczas 10 h trwania elektrolizy), 
którą cechuje idealne pasowanie 
i wytrzymałość. Cechy te wymienione 
są w właściwościach fizycznych złota 
galwanicznego (6, 10, 11, 19-21, 24). 
Metodą tą wykonywane są:
• „czapeczki” koron, na które później 

napalana jest ceramika; możliwe 
jest też wykonanie nierozległych 
mostów przez zastosowanie techni-
ki spawania laserem z elementami 
przęsła odlanymi tradycyjnie,

• inlaye, onlaye,
• korony wtórne (teleskopy zewnętrz-

ne), korony pierwotne (teleskopy 
wewnętrzne) – są one wykonywane 
poprzez frezowanie wcześniej odla-
nych tradycyjnie koron, również ze 
stopów złota,

• suprastruktury implantologiczne, 
dla których wymagana jest najwyż-
sza precyzja i brak naprężeń w roz-
ległych konstrukcjach opartych na 
wszczepach śródkostnych,

Technika elektrolityczna wykorzysty-
wana jest również do pokrywania ele-
mentów gotowych prac protetycznych 
z metali nieszlachetnych (korony, 
mosty i protezy szkieletowe) warstwą 
złota, która zapewnia odporność 
na ścieranie, nadaje „ciepły” kolor 
w jamie ustnej i zapobiega procesom 
korozji (15, 20).

4. Stopy złota jako lutowie.
Wykorzystywane są do łączenia po-
szczególnych elementów konstrukcji 
protetycznych. Wymagania, jakie 
musi spełniać lut, to:
• wytrzymałość,
• odporność na korozję i zmatowienie,
• płynność,
• dopasowanie koloru łączonych 

części,
• zdolność do łączenia z materiałami 

ceramicznymi.
5. Złoto w postaci pudru (goldfar-

bige Puder) do kontroli konturów 
powierzchni oszlifowanych zębów 
odwzorowanych na modelach ro-
boczych w trakcie laboratoryjnego 
wykonania uzupełnień protetycz-
nych (22).

WNIOSKI
Złoto odgrywało znaczącą rolę 

od początków dentystyki po współ-
czesne czasy. Obecnie dzięki no-
woczesnym technologiom można 
pokusić się o stwierdzenie, że złoto 
jest uniwersalnym materiałem den-
tystycznym, polecanym w szerokim 
spektrum zastosowań. Prace prote-
tyczne wykonane ze złota i jego sto-
pów są niezwykle trwałe i wykazują 
się wysoką biozgodnością względem 
tkanek jamy ustnej. 
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