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Wypełnienie kanału korzeniowego jest konieczne, 
aby szczelnie zamknąć przestrzeń powstałą po usu‑
nięciu miazgi kanałowej. Metodologia leczenia endo‑
dontycznego, w swoich podstawowych założeniach 
jest dość stara i niewiele zmieniła się przez ostat‑
nie lata. Obturacja kanału korzeniowego wymaga, 
więc użycia stożkowatego ćwieka oraz uszczelnia‑
cza. Początkowo był używany pojedynczy ćwiek, 
który umieszczano w kanale wraz z dość znaczną 
ilością pasty uszczelniającej. Kolejne techniki pracy 
ewoluowały do   bocznej kondensacji gutaperki na 
zimno i pionowej kondensacji gutaperki na ciepło. 
Wszystko po to, aby wypełniać jak najbardziej jed‑
nolicie kanał w trzech wymiarach (1). Ćwiek działa 
jak tłok na płynny uszczelniacz, powodując jego 
rozprzestrzenianie się, wypełnianie pustych prze‑
strzeni, zwilżanie i przyleganie do opracowanych 
ścian zębiny kanałowej. Uszczelniacz wchodzi 
w bezpośredni kontakt z zębiną i z tkankami przy‑
zębia. Dlatego ważne jest, aby szczególnie ten pro‑
dukt posiadał pożądane właściwości materiałowe, 
takie jakie zostały dokładnie opisane przez Gros‑
smana (2).

Trzy podstawowe funkcje trójwymiarowego wypeł‑
nienia kanału korzeniowego to: uszczelnienie 
uniemożliwiające przedostanie się i wzrost bak‑
terii pochodzących z jamy ustnej, zablokowa‑
nie, potencjalnie pozostałych po opracowaniu 
w kanale, mikroorganizmów i całkowita obturacja 
na poziomie mikroskopowym, aby zapobiec gro‑
madzeniu się jakichkolwiek płynów, które mogą 
służyć jako składniki odżywcze dla bakterii pocho‑
dzących z dowolnego źródła (3). W tym aspekcie 
największy sukces odniosła metoda uwzględnia‑
jące połączenie ćwieka gutaperkowego z pastą 
uszczelniającą. Hermetyczną szczelność osiąga się 
poprzez pionową kondensację gutaperki w warun‑
kach miejscowo zwiększonej temperatury, co daje 
efekt lepszego pokrywania ścian zębiny kanało‑
wej, z możliwością dokładnego wypełniania świa‑
tła kanałów bocznych i delty korzeniowej. Pasty 
uszczelniające na bazie amin epoksydowych stały 
się współczesnym złotym standardem dla kanało‑
wych cementów uszczelniających, spełniając bar‑
dzo dobrze wymogi herme tycznego uszczelnienia 
kanału korzeniowego.

 Obturacja pastą wypełniającą

 Rys historyczny 

BioRoot™ RCS (Septodont, Saint ‑Maur ‑des‑
 ‑Fossés, Francja) jest cementem hydraulicznym, 
dostępnym na rynku jako proszek złożony z trój‑
wapniowego krzemianu, tlenku cyrkonu oraz płynu. 
Podstawowy składnik płynu stanowi woda z dodat‑
kiem chlorku wapnia i rozpuszczalnego w wodzie 
polimeru. Zawarte związki zwiększają parametry 
fizyczne materiału. Ta specyficzna formuła nadaje 
ostateczne właściwości wypełnienia kanałowego. 
Do charakterystycznych cech kanałowego cementu 
wypełniającego należą:

Niski poziom pierwiastków śladowych
Większość materiałów, o których wiadomo, że są 
oparte na krzemianie trójwapniowym, są wykonane 
z cementu portlandzkiego. Cement portlandzki jest 
materiałem stosowanym w budownictwie i dlatego 

jest wytwarzany z naturalnych minerałów. Ponadto, 
aby zredukować koszty produkcji, do wypalania 
cementu są wykorzystywane paliwa drugorzędne 
będące zwykle odpadami. Powoduje to obecność 
pierwiastków śladowych w cemencie. Mogą być 
one wydzielane do roztworu, podczas użycia klinicz‑
nego (4‑6). BioRoot™ RCS jest jedynym materiałem, 
który jest w całości wykonany z czystego cementu 
trójwapniowego, bez innych cementowych dodat‑
ków (Tabela 1). Ta właściwość jest ważna nie tylko 
po to, aby uniknąć minerałów występujących w ilo‑
ściach śladowych, ale także dlatego, że aktywną 
częścią materiału jest krzemian trójwapniowy. 
Cement portlandzki zawiera tylko 68% krzemianu 
trójwapniowego (7). Zatem wszystkie właściwości 
przypisywane krzemianowi trójwapniowemu, a mia‑
nowicie tworzenie wodorotlenku wapnia, który jest 
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and after 60 days in Theracal and MTA Fillapex. 
Oxidative stress was induced and antioxidant 
enzymes were transiently upregulated (10). High 
levels of aluminium in contact with human tissues 
has been linked with Alzheimer’s disease (11). 
On contrary, BioRoot™ RCS as a pure tricalcium 

silicate cement does not contain any tricalcium 
aluminate phase. There is no leaching of 
aluminium when BioRoot™ RCS in direct contact 
with the patient tissues. So this material will not 
lead to any toxic deposition of trace elements. 

The use of inert radiopacifier
BioRoot™  RCS has zirconium oxide 
radiopacifier. The zirconium oxide 
is  stable (Table 2) and imparts the 
necessary radiopacity to the material 
(Figure 1)(8). Since there is no leaching 
the radiopacity will be stable when in 
clinical use. BioRoot™ RCS is easy to 
detect on a radiograph post-operatively 
thus makes the assessment of 
obturation easier. BioRoot™ RCS does 
not use bismuth oxide as a radiopacifier. 
Bismuth oxide has been shown to 
result in tooth discolouration when in 
contact with sodium hypochlorite (12) 
which is used as irrigating solution for 
all endodontic cases.

BioRoot™ RCS. Endo sealer or biological filler?

Company Material Cement type Radiopacifier Additives Vehicle Presentation Mixing

Angelus MTA Fillapex

Portland
cement

bismuth oxide
silicon oxide

salycilate 
resin

two tubes
double barrel syringe

manual
calcium tungstate

Egeo CPM
bismuth oxide,

barium sulphate

calcium carbonate,
propylene glycol

alginate, propylene
glycol, sodium
citrate, calcium

chloride

water powder/liquid manual

Maruchi Endoseal MTA
bismuth oxide,
zirconium oxide

pozzolan - syringe premixed

Innovative
Bioceramix Inc

Brasseler
FKG

IRoot SP
Endosequence BC

Totalfill Tricalcium
silicate

zirconium oxide calcium phosphate - syringe premixed

Septodont BioRoot™ RCS zirconium oxide
calcium chloride,

polymer
water powder/liquid manual

Material

EndoSequence BC Sealer MTA Fillapex Septodont Sealer Apexit Plus

Calcium 14,026 3358 29,712 3075

Silicon 135 610 28 606

Zirconium 15 - - -

Bismuth - 82 - 16

Phosphorus 104 221 18 54

Table 1: Choice of commercial tricalcium silicate-based sealers available clinically

Table 2: Elements leached out in physiological solution form various hydraulic sealers (Septodont Sealer is BioRoot™ RCS). Reprinted from 
Xuereb et al. 2015 with permission from the publishers.

Fig. 1: Radiopacity of various sealers. (Septodont Sealer is BioRoot™ RCS). 
Reprinted from Xuereb et al. 2015 with permission from the publishers.
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EndoSequence BC
uszczelniacz

MTA Fillapex Septodont
uszczelniacz

Apexit Plus
uszczelniacz

10,8Series 1 4,3 8,9 8,2

Endosequence BC i dziesięć razy więcej jonów 
wapnia niż materiał MTA Fillapex (tabela 2) w tych 
samych okresach badawczych oraz przy zachowa‑
niu identycznych warunków (8).

Trzy materiały oparte na cemencie Portland, w tym 
MTA Angelus, MTA Fillapex i Theracal LC, zostały 
przetestowane w celu sprawdzenia czy obecność 
tych materiałów w zębodole po ekstrakcji stomato‑
logicznej w modelu badawczym in vivo wpłynie na 
poziom jonów glinu w osoczu i wątrobie. Ślady jonów 
glinu zostały wykryte w osoczu i wątrobie zwierząt 
testowych (9). Ponadto zaobserwowano wzrost 
stężenia jonów glinu w tkankach mózgu zwierząt 
testowych po 7 dniach od implantacji w przypadku 
użycia MTA Angelus oraz po 60 dniach dla mate‑
riałów Theracal oraz MTA Fillapex. Zaobserwowano 
indukcję stresu oksydacyjnego, a enzymy anty‑
oksydacyjne przejściowo uległy zwiększeniu (10). 
Wysoki poziom jonów glinu w kontakcie z ludzkimi 
tkankami powiązano z chorobą Alzheimera (11). 
W przeciwieństwie do omawianych materiałów, 

Tabela 1. Uszczelniacze kanałowe na bazie krzemianu trójwapniowego dostępne do użytku klinicznego

PRODUCENT MATERIAŁ RODZAJ
CEMENTU

ZWIĄZEK
KONTRASTUJĄCY DODATKI NOŚNIK OPAKOWANIE MIESZANIE

Angelus MTA Fillapex Cement  
Portland

Tlenek bizmutu
Wolframian wapnia Tlenek krzemowy Salicylan 

żywica

Dwie tubki
Podwójna 
strzykawka

ręczne

Egeo CPM Cement 
Portland

Tlenek bizmutu
Siarczan baru

Węglan wapniowy, 
alginian glikolu 

propylenowego, 
cytrynian sodowy, 

chlorek wapnia

woda Proszek/płyn ręczne

Maruchi Endoseal MTA Cement 
Portland 

Tlenek bizmutu,
Tlenek cyrkonu pozzolan – strzykawka wstępnie 

zmieszany
Innovative

Bioceramix Inc 
Brasseler

FKG

IRoot SP
Endosequence 

BC
Totalfill

Krzemian 
trójwapniowy Tlenek cyrkonu Fosforan wapnia – strzykawka wstępnie 

zmieszany

Septodont BioRoot™ RCS Krzemian 
trójwapniowy Tlenek cyrkonu Chlorek wapnia, polimer woda Proszek/płyn ręczne

Tabela 2. Jony wypłukane do roztworu fizjologicznego z różnych uszczelniaczy hydraulicznych (Septodont Sealer to BioRoot™ RCS).  
Przedruk z Xuereb i in. 2015 za zgodą wydawców.

Materiał 

EndoSequence BC 
uszczelniacz MTA Fillapex Septodont uszczelniacz Apexit Plus 

Wapń 14,026 3358 29,712 3075 

Silikon 135 610 28 606 

Cyrkon 15 – – –

Bismut – 82 – 16 

Fosfor 104 221 18 54 

Ryc. 1. Kontrastowość różnych uszczelniaczy (BioRoot™ RCS 
jest produktem firmy Septodont). Przedruk z Xuereb et al. 2015 za 
zgodą wydawców

odpowiedzialny za biomineralizację, indukowanie 
wzrostu kości i twardych tkanek oraz właściwo‑
ści antybakteryjne będą występowały w znacznie 
mniejszym stopniu przy stosowaniu cementu port‑
landzkiego. W rzeczywistości BioRoot™ RCS uwal‑
nia dwukrotnie większa ilość jonów niż uszczelniacz 
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BioRoot™ RCS jako czysty trójwapniowy cement 
krzemianowy nie zawiera żadnej fazy glinianu trój‑
wapniowego. Nie dochodzi więc do uwalniania 
jonów glinu, gdy BioRoot™ RCS ma bezpośredni 
kontakt z tkankami pacjenta. Tak więc ten rodzaj 
biomateriału nie doprowadzi do toksycznego osa‑
dzania się pierwiastków śladowych w organizmie.

Zastosowanie obojętnego środka kontrasto-
wego
BioRoot™ RCS zawiera tlenek cyrkonu warunku‑
jący właściwości kontrastujące. Tlenek cyrkonu 
jest stabilny chemicznie (tabela 2) i nadaje mate‑
riałowi odpowiednią odporność na promieniowa‑
nie (rysunek 1) (8). Nie ulega wydzielaniu w postaci 
jonowej, co sprawia, że nieprzezierność jest sta‑
bilna w warunkach klinicznych. BioRoot™ RCS 
można łatwo sprawdzić diagnostycznie na poza‑
biegowym zdjęciu radiologicznym, co ułatwia wiary‑
godną ocenę jakości obturacji. BioRoot™ RCS nie 
wykorzystuje tlenku bizmutu jako związku kontra‑
stowego. Wykazano, że tlenek bizmutu powoduje 
przebarwienia zębów w kontakcie z podchlorynem 
sodu (12), który jest stosowany jako roztwór do 
irygacji we wszystkich przypadkach leczenia endo‑
dontycznego.

Zwiększone właściwości przeciwbakteryjne
Sukces terapii endodontycznej zależy od maksy‑
malnej eliminacji drobnoustrojów i zapobieganiu 
rekolonizacji kanału korzeniowego przez bakterie. 
BioRoot™ RCS zapewnia wysokie stężenie jonów 
wapnia w roztworze (tabela 2), dzięki czemu utrzy‑
muje wysokie pH. Wykazuje również optymalne 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe dzięki eli‑
minacji bakterii z kanalików zębinowych (ryc. 2). 
BioRoot™ RCS okazał się bardzo skuteczny w usu‑
waniu mikroorganizmów, nawet gdy jako końcowy 
roztwór do irygacji jest używana woda (12) Jego 
aktywność ulega natomiast zwiększeniu, gdy w pro‑
tokole płukania kanału wykorzystany zostaje roztwór 
kwasu etyleno diamino tetraoctowego (EDTA).

Szczelność biologiczna
BioRoot™ RCS oddziałuje z zębiną wzdłuż ściany 
kanału tworząc warstwę hybrydową nasyconą 
związkami mineralnymi (ryc. 3). Przypuszcza się, 
że wiązanie BioRoot™ RCS ma charakter che‑
miczny, w przeciwieństwie do mikromechanicz‑

Ryc. 2. Reprezentatywne obrazy z konfokalnego skaningo‑
wego mikroskopu laserowego (A) grupa kontrolna płukana EDTA, 
(B) BioRoot™ RCS po EDTA, (C) MTA Fillapex po EDTA i (D) AH Plus 
po EDTA. Słupki reprezentują 50 mm. Kolor czerwony oznacza 
martwe drobnoustroje. Przedruk z Arias Moliz & Camilleri 2016 za 
zgodą wydawcy.

Ryc. 3. Charakterystyka międzyfazowa dla BioRootTM RCS poka‑
zująca warstwę bogatą w związki mineralne w miejscu kontaktu faz 
(oznaczona strzałką) i wypustki uszczelniacza w przeciwieństwie 
do AH Plus, która wykazuje tylko wypustki uszczelniacza. Materiały 
zmieszane z barwnikiem fluorescencyjnym oglądanym w konfokal‑
nym mikroskopie laserowym przy długości fali wzbudzenia / emisji 
494/518 nm. Przedruk z Viapiana i in. 2016 za zgodą wydawcy.
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nego działania wypustek powstających po użyciu 
uszczelniaczy na bazie żywic (13). To silne wią‑
zanie pomaga w utrzymaniu wysokiej stabilności 
uszczelniacza.
Jest to połączone adhezyjne o znakomitych właści‑
wościach przeciwbakteryjnych, dzięki czemu mate‑
riał ten jest lepszy od innych typów uszczelniaczy. 
BioRoot™ RCS jest dobrze tolerowany przez tkanki 
przyzębia (14‑16), a niewielkie ilości przepchniętego 
materiału nie będą wpływały negatywnie na długo‑
terminowy sukces kliniczny.

Metoda obturacyjna
BioRoot™ RCS należy stosować w przypadku 
technik wypełniania na zimno. Ciepło wytworzone 
podczas kondensacji pionowej gutaperki na gorąco 
doprowadzi do odparowania wody z uszczelnia‑
cza, modyfikując w ten sposób grubość wartswy 
materiału i jego płynność (17). Niedawno w przy‑

padku uszczelniaczy hydraulicznych sugerowano 
stosowanie technik uszczelniania kanałów z wyko‑
rzystaniem pojedynczego ćwieka gutaperkowego. 
Penetracja w głąb kanalików bocznych odbywa się 
niezależnie od zastosowanej techniki obturacji (18, 
19). Jeżeli ćwiek główny jest bardzo precyzyjnie 
dopasowany do rozmiaru opracowanego kanału, to 
technika wypełniania metodą pojedynczego ćwieka 
zapewnia podobną jakość obturacji do pionowej 
kondensacji gutaperki na ciepło (20).
Możliwość przeprowadzenie powtórnego lecze‑
nia endodontyczngo uszczelniacza, gdy użyto 
BioRoot™ RCS w połączeniu z gutaperką w tech‑
nice obturacji pojedynczym ćwiekiem była lepsza 
w porównaniu do techniki z wykorzystaniem pasty 
AH Plus, ponieważ zaobserwowano mniej pozosta‑
łości po uszczelniaczu i krótsze czasy jakie wyma‑
gało ponowne leczenia (21).

 Wnioski
BioRoot™ RCS jest hydraulicznym uszczelniaczem, 
który pozwala na proste i skuteczne wypełnienie 
kanału korzeniowego. Materiał jest nietoksyczny 
i może być stosowany w połączeniu z ćwiekami 
gutaperkowymi w technice obturacji z pojedynczym 
ćwiekiem. 
Ta metoda jest niewątpliwie łatwa w użyciu i bardziej 
ekonomiczna, gdyż nie wymaga zastosowania spe‑
cjalnych narzędzi i sprzętu.

Sukces w wypełnianiu kanałów korzeniowych 
postrzegany jest obecnie raczej przez pryzmat 
wysokiej aktywności przeciwbakteryjnej oraz bio‑
logicznej szczelności i nie polega wyłącznie na 
hermetycznym zamknięciu przestrzeni kanałów opi‑
sywanym w przypadku klasycznych uszczelniaczy. 
BioRoot™ RCS można z pewnością uważać bardziej 
za pastę wypełniającą kanał stosowaną w połącze‑
niu z odpowiednim ćwiekiem gutaperkowym.
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jak materiały do stałego wypełniania kanałów korzeniowych i uszczelniacze kanałowe, ze szczegól‑
nym uwzględnieniem mineralnych trójtlenków agregacyjnych, hydratacyjnego cementu portlandzkiego 
i innych materiałów cementowych, wykorzystywanych jako biomateriały, a także w budownictwie prze‑
mysłowym.
Josette opublikowała ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, a jej 
prace były cytowana ponad 4000 razy. Jest redaktorką „Agregacyjne trójtlenki mineralne. Od przygo‑
towania do aplikacji” opublikowanej przez Springer w 2014 r. Jest współautorką 7. edycji „Endodoncji 
Harty’ego w praktyce klinicznej” (Redaktor: BS Chong) oraz „Cementów glasjonomerowych w stoma‑
tologii” (Redaktor: SK Sidhu). Jest międzynarodowym wykładowcą, recenzentem i członkiem panelu 
naukowego wielu międzynarodowych czasopism, w tym Journal of Endodontics, Scientific Reports, 
Dental Materials, Clinical Oral Investigation, Journal of Dentistry, Acta Odontologica Scandinavica i Acta 
Biomaterialia.
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