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BioRoot™ RCS. Възможна ли е промяна на парадигмата за обтуриране на коренови канали?

Въведение
Въвеждането на хидравлични материали от калциев
силикат за използването им като сийлъри (материали
за херметично запечатване) за коренови канали бе
последната разработка на базата на формулата на
оригиналния минерален триоксиден агрегат (MTA). В
първия доклад се съобщава за използването на MTA
като сийлър за коренови канали заедно с гутаперка.1
Употребата на MTA като сийлър е довела до образуването на минерализирани тъкани. Това е първото
проучване, което разглежда процеса на биоминерализация и тъканните реакции към MTA и неговата способност за освобождаване на калций.2 Използването
на MTA като сийлър е дало като резултат по-голямо
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просмукване - апикално, отколкото обтурирането с
гутаперка.3
Механизмът на действие на MTA и неговите механизми на хидратация са докладвани по-късно4-6 и това е
довело до разработването на търговски марки сийлъри
за коренови канали. Първите на пазара са разработени
през 2008 г. от Egeo и Angelus.7 В същото време е публикувана статия за сийлъра ProRoot Endo, разработен
от Dentsply8, но този сийлър наскоро се появи на пазара.
Гамата от наличните досега сийлъри е показана в Таблица 1. Сред тези сийлъри е BioRoot™ RCS, разработен
от Septodont. Тази статия обсъжда състава и свойствата на този сийлър.
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Таблица 1: Гама от търговски марки сийлъри на основата на трикалциев силикат за клинична употреба.

Състав
BioRoot™ RCS е с най-опростен състав, както е показано в Таблица 1. Той е на водна основа и промяната
от цимент към сийлър зависи от включването на водоразтворим полимер, който позволява материалът
да тече. Първото използване на водоразтворим полимер, добавен към портланд цимент за подобряване на
свойствата на материала, е публикувано през 2005 г.9
Използването на водоразтворим полимер за създаване
на сийлър за коренови канали е докладвано през 2009 г.10
В това проучване са изследвани различните добавки

на полимера и техният ефект върху получените резултатни свойства на материала и характеристики на
хидратация. Добавянето на водоразтворим полимер
към MTA не променя хидратационните характеристики
на материала, а подобрява свойствата му и го прави
подходящ при ендодонтски запечатвания.10 Освен това
новият сийлър на базата на MTA демонстрира достатъчно време на втвърдяване и е обемно стабилен. Той
има потенциала да се използва в клиничната практика
като цимент за обтуриране на кореновите канали.11
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BioRoot™ RCS е представен под формата на прах и
течност, както е показано на фиг. 1. Прахът е съставен от трикалциев силикат като активен циментен
материал и рентгеноконтрастно вещество с циркониев оксид.12 Течността се състои от вода, калциев
хлорид, повидон и водоразтворим полимер. Микроструктурата и елементният анализ на сийлъра са показани на фиг. 2 (А, С), а хидратацията му за период от
28 дни с образуването на калциев хидроксид е показана
на фиг. 3. Елементният анализ е потвърден и в друго
скорошно проучване.13 Когато се постави в разтвор,
сийлърът излужва високи нива на калциеви йони в сравнение с други сийлъри на основата на трикалциев силикат, като сийлърите Endosequence BC и MTA Fillapex.13

фиг. 1 BioRoot™ RCS – разфасовка на Septodont, показваща
опаковката с контейнера и лъжичката за флаконите с прах и
течност.
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фиг. 3 Хидратация на BioRoot™ RCS,
показваща кристалните фази, образувани след
1-вия и 28-ия ден след смесването с помощта
на рентгенова дифрактометрия (Препечатано
с разрешение от Xuereb и кол. 2015).
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фиг. 2 Повърхностна микроструктура на BioRoot™ RCS, показваща основните налични фази, и елементните анализи,
показани in vitro (A, C), а също и в контакт с дентина (B, D), демонстриращи химични промени, включително образуването на
фосфати (Препечатано с разрешение от Xuereb и кол. 2015).
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Характеристики
Време на втвърдяване
Установено е, че окончателното време на втвърдяване на BioRoot™ RCS е 324 (± 1) минути, което е
по-кратко от това при AH Plus.15 MTA Fillapex не се е
втвърдил, когато е използван за сравнение с други
кореноканални сийлъри на основата на трикалциев
силикат.14,15 Времето на втвърдяване на BioRoot™
RCS е драстично съкратено при прилагане на топлина, използвана при обтурационни техники с топла
вертикална кондензация.16 Контактът с влажна
среда значително удължава времето на втвърдяване.14
Всъщност производителят препоръчва използването на BioRoot™ RCS със студени техники за обтуриране, по-специално само с гутаперка с техника за
моноконусно обтуриране с един щифт.
Разтворимост
Доказано е, че BioRoot™ RCS е по-малко разтворим
от AH Plus и MTA Fillapex веднага след потапяне
във вода, но разтворимостта му във времето е
по-висока в сравнение със сийлърите на базата на
смола.15 Разтворимостта подобрява биологичните
свойства на сийлъра. Потапянето във фосфатно-буфериран физиологичен разтвор подобрява разтворимостта на BioRoot™ RCS в дългосрочен план. Освен
това се наблюдава повърхностна утайка след потапяне в продължение на 14 и на 28 дни.15
Течливост и дебелина на слоя
BioRoot™ RCS показва по-малка течливост и по-голяма дебелина на слоя12 от границите, посочени в
препоръките на ISO 6976; 2012.17 Препоръките на ISO
са предназначени за инертни сийлъри за разлика от
BioRoot™ RCS. Течливостта и дебелината на слоя се
влияят от топлината, приложена по време на процедурите с топла вертикална кондензация.16 Производителят всъщност препоръчва използването му със
студени техники за обтуриране.
Рентгеноконтрастност
Рентгеноконтрастността на BioRoot™ RCS се
оказа по-голяма от долната граница, определена от
ISO6876; 201217 и подобна на тази на AH Plus и MTA
Fillapex.15 Показано е, че рентгеноконтрастността
е като на алуминий с дебелина около 9 mm. Тя е сходна

с тази на сийлъра Endosequence BC, и е по-висока
като стойност, отколкото при MTA Fillapex.14
Освобождаване на калциеви йони
Установено е, че BioRoot™ RCS освобождава високи
нива на калций в разтвор, което е много повече отколкото при други подобни видове сийлъри. Всъщност той освобождава два пъти по-голямо количество, от това излужено от сийлъра Endosequence
BC и десет пъти повече от калциевите йони, освободени от MTA Fillapex за същите периоди от време
при същите условия.14 Установени са биоминерализация и отлагане на фосфати върху материала при контакт с дентина14, както е показано на фиг. 2 (В, D).
Биоминерализация
Съобщава се, че контактът на материали на основата на трикалциев силикат с дентин и тъканни
течности води до отлагане на фосфати върху повърхността на материалите. Това е подробно описано за MTA.18-20 Взаимодействието на дентин и
Biodentine™ също е добре документирано. Химическата връзка се постига чрез зона на инфилтрация
с минерали на границата между материала и зъба.21
Това свойство е важно за сийлърите, тъй като
свързването на сийлъра към дентина на кореновия
канал ще доведе до по-малко микропросмукване. С
помощта на конфокална микроскопия при BioRoot™
RCS е установена зона на инфилтрация с минерали.22
Зоната за минерална инфилтрация и маркерите от
сийлър осигуряват адаптиране на сийлъра и свързване с дентина на кореновия канал фиг. 4. Маркерите
и богатата на минерали зона са по-ясно видими в
коронарната част, отколкото в средата на корена
и апикално. Причина за това може да е ограниченото
действие на иригацията с етилен диамин тетраоцетна киселина (EDTA) и отстраняването на замърсяващия слой в дълбочина по хода на кореновия канал.23
Не е доказана инфилтрацията на фосфор в BioRoot™
RCS, когато този сийлър е в контакт с дентина.
Анализът на повърхностната фаза, използващ малко
ъглова рентгенова дифрактометрия, не установява
образуването на калциев фосфат в материала в контакт с дентин. Това е демонстрирано с помощта на
in vitro-in vivo модел, където за анализ е използвана колона с ниско налягане, изпълнена с физиологичен раз-
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фиг. 4 Конфокални микроскопски изображения на интерфейса (контактната зона) на BioRoot™ RCS с дентин на различни
нива по хода на кореновия канал, показващи зоната на минерална инфилтрация и сийлърните маркери в дентиновите тубули
(Препечатано с разрешение от Viapiana и кол. 2016).

твор за оценка на втвърдяването на материала и
химическия състав по време на употребата му. Това
изпитване е по-надеждно от in vitro тестването,
при което се използват големи обеми течности,
което не е клинично съотносима ситуация.14
За подобряване на свързването на сийлъра към
стената на кореновия канал, е използвана кореноканална вложка с фосфатно-буфериран физиологичен
разтвор.23 Това води до наличност на фосфатни
йони, което позволява подсилване на свързването в
контактната зона. За отлагането на калциев фосфат свидетелства увеличената здравината на връзката при изтласкване на кореноканалните сийлъри
на основата на трикалциев силикат.24
В сравнение с MTA Fillapex и AH Plus, BioRoot™
RCS показва най-голяма антимикробна активност.
Сийлърите за коренови канали проявяват по-висока
антимикробна активност, когато като финален
иригант се използва EDTA.
За съжаление, антимикробните характеристики
на BioRoot™ RCS и на другите сийлъри със сходна
химия, включително AH Plus, показват намаляване
на антимикробните свойства при използване на
фосфатно-буфериран физиологичен разтвор като
последен иригант по време на лечението на кореновите канали.25
Биосъвместимост
Разтвори от BioRoot™ RCS и дори директно поселване на клетки върху материалите водят до висока
степен на клетъчна пролиферация. Наблюдава се, че
миграцията на стволови клетки от пародонталния
лигамент е по-висока с BioRoot™ RCS и клетките
запазват своя мезенхимен фенотип.26

Това е потвърдено от друго проучване, тестващо разтворите от BioRoot™ RCS и други сийлъри
на основата на трикалциев силикат заедно с AH Plus.
Еднодневният разтвор на материала не показва цитотоксичен ефект, докато 48 и 72-часовите екстракти показват слаба цитотоксичност.27 Еднодневният разтвор на BioRoot™ RCS е анализиран и в
друго проучване и не са наблюдавани двойно-верижни
разкъсвания на ДНК в сравнение с други сийлъри за
коренови канали на базата на смола и на силикат.28
BioRoot™ RCS не компрометира потенциала за минерализация на пулпните стволови клетки А4. Той не
е толкова цитотоксичен, колкото Pulp Canal Sealer,
който е материал на базата на евгенол и цинков оксид. Той не стимулира пулпните стволови клетки към
диференциация, но запазва техните характерни остео-одонтогенни свойства.29 BioRoot™ RCS показва
също по-малко токсични ефекти върху клетките на
пародонталния лигамент от Pulp Canal Sealer и индуцира по-висока секреция на ангиогенни и остеогенни
растежни фактори отколкото Pulp Canal Sealer.30
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BioRoot™ RCS се влияе от използвания протокол за иригация. Използването на EDTA
като последен иригант намалява наполовина
способността за освобождаване на калций.31
Освен това, в контакт с дентин, калциевофосфатната фаза не се образува, когато
EDTA е използван като последен иригант31,
както е показано на фиг. 5, която сравнява
кристалните фази, образувани след използване на физиологичен разтвор или EDTA като
финален иригационен разтвор преди обтурация с BioRoot™ RCS. Иригацията с EDTA показа най-изразени антимикробни свойства за
BioRoot™ RCS. Антимикробната активност
на BioRoot™ RCS е значително по-висока от
тази на MTA Fillapex и AH Plus. BioRoot™ RCS е
показал най-голяма антимикробна активност
и това е подсилено чрез използване на EDTA
като иригационен разтвор.25 Приложението
на иригационни разтвори, богати на фосфати, е противопоказано с BioRoot™ RCS и
всички сийлъри на основата на трикалциев силикат.
Прилагането на топлина по време на топла вертикална кондензация влияе върху течливостта и дебелината на слоя на BioRoot™ RCS. Затова се препоръчва използването на този сийлър да е обвързано с
техники с моноконусно обтуриране или с гутаперка
с латерална кондензация.16 Видът на сийлъра трябва
да се вземе предвид при избора на техниката на
обтуриране.
Производителят препоръчва използването на
моноконусна обтурационна техника с BioRoot™
RCS, тъй като този сийлър е антимикробен, поради

2-тета

фиг. 5 Графика на рентгенова дифракция на BioRoot™ RCS
след контакт с дентин, иригиран с физиологичен разтвор
или EDTA, показваща изчерпване на отлаганията на калциев
фосфат върху материала, който е в контакт с дентина
след иригация с EDTA, маркиран с черна стрелка
(Препечатано с разрешение от Harik и кол. 2016)

което присъствието му потенциално би елиминирало всички микроорганизми, останали в кореноканалното пространство и в дентиновите тубули. Неговата висока антимикробна активност е очевидна
и все пак е ефективна, независимо от използваната
иригация.25 Възможността за релечение при сийлъра
BioRoot™ RCS, използван заедно с гутаперка с моноконусна техника на обтуриране, е по-добра в сравнение с AH Plus, тъй като се наблюдават по-малко остатъци от сийлъра и по-кратка продължителност
на релечението.32

Заключение
BioRoot™ RCS трябва да се използва заедно с твърд
щифт с всяка студена техника за обтуриране. Разтворимостта на материала засилва реакцията му
с йонния обмен от заобикалящата среда, като по
този начин благоприятства биологичния отговор.
BioRoot™ RCS е силно антимикробен и използването
на EDTA повишава неговата антимикробна активност.

Този сийлър не е разработен в съответствие
с класическите препоръки за херметично запечатване, тъй като има за цел да създаде среда в кореновия канал, която подобрява биологичната активност и поддържа антимикробната активност. По
този начин е възможна промяна на парадигмата с
BioRoot™ RCS.
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