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Struktura zębów może ulec destrukcji w przebiegu 
procesu próchnicowego, w konsekwencji urazów 
oraz poprzez zjawiska fizjologicznej czy patologicz-
nej abrazji. Dlatego często jest zastępowana przez 
obojętne materiały stomatologiczne, które odbudo-
wują utraconą objętość tkanek. Jeżeli stan miazgi 
jest zagrożony, zaleca się podjęcie szeregu dzia-
łań interwencyjnych. Początkowo należy starać się 
bowiem utrzymać jak najdłużej żywotność tkanki 
miazgowej. Jednym z kolejnych kroków może być 
jednak konieczność eliminacji zainfekowanej miazgi 
i wypełnienie przestrzeni, którą anatomicznie zaj-
muje ta tkanka w zębie. W procesie odbudowy zęba 
należy brać pod uwagę stan miazgi i dlatego wybór 
materiału musi być dokonywany pod tym kątem, 
zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z próchnicą 
głęboką. Wskazane są materiały, które oddziałują 
z miazgą lub zębiną. Interaktywne materiały sto-
sowane w procedurach dentystycznych obejmują: 
wodorotlenek wapnia w różnych formach, a ostat-
nio także hydrauliczne cementy wapniowo-krzemia-
nowe.
Główną cechą nowej grupy cementów wapniowo-
krzemianowych jest ich charakter hydrauliczny. 

 Wstęp 
Materiały można stosować w wilgotnych przestrze-
niach i obszarach bez pogorszenia ich jakości. 
Tak więc doskonale sprawdzają się do ostatecz-
nego wypełniania kanałów korzeniowych i naprawy 
perforacji. Kolejną ważną cechą tych materiałów 
jest uwalnianie wodorotlenku wapnia jako ubocz-
nego produktu reakcji hydratacji. To sprawia, że są 
one odpowiednie do zastosowania jako cementy 
do pokrycia miazgi, do apeksyfikacji i apeksoge-
nezy, a ostatnio także do regeneracyjnych procedur 
endodontycznych. Wodorotlenek wapnia tworzy 
środowisko, w którym uwalniane są jony wapnia, 
a także wzrasta aktywność przeciwbakteryjna.
Wybór materiału jest fundamentalną decyzją dla 
pomyślnego wyniku leczenia. 
Istnieje wiele hydraulicznych cementów wapniowo-
krzemowych dostępnych dla różnych procedur, jak 
wskazano w tabeli 1. Materiały te różnią się znacznie 
i ważne jest, aby klinicysta docenił znaczenie selek-
cji odpowiedniego materiału w zależności od zasto-
sowania klinicznego. W tym artykule podkreślono 
właściwości Biodentine™ (Septodont, Saint-Maur-
des-Fossés, Francja) i jego przydatność w różnych 
sytuacjach klinicznych.

Tabela 1. Dostępne rodzaje hydraulicznych krzemianów wapnia dla różnych procedur.

Materiał Rodzaj cementu Związek 
kontrastujący Dodatki Forma Mieszanie

Biodentine™ Krzemian trójwapnia Telenek cyrkonu Węglan wapnia, Chlorek 
wapnia, polimer proszek/płyn mechaniczne

MTA Angelus Cement Portland Tlenek bizmutu Tlenek wapnia proszek/płyn manulane

Theracal Cement Portland Cyrkonian baru Szkło strontowe, żywica strzykawka wstępnie mieszane 

ProRoot MTA Cement Portland Tlenek bizmutu – proszek/płyn manulane

 Charakterystyka Biodentine™
Biodentine™ ma postać proszku i płynu. Proszek 
znajduje się w kapsułce, podczas gdy ciecz jest 
w ampułce (ryc. 1). Proszek składa się z krzemianu 
trójwapniowego, tlenku cyrkonu, węglanu wap-
nia i niewielkiej zawartości tlenku żelaza dodanego 
w celu nadania koloru. Płyn stanowi woda z dodat-
kiem chlorku wapnia i rozpuszczalnego w wodzie 

polimeru. Proszek Biodentine™ i jego uwodniona 
forma materiałowa zostały dobrze scharaktery-
zowane w piśmiennictwie. Budowa Biodentine™ 
zapewnia optymalne właściwości, a tym samym 
wpływa na wyjątkową efektywność kliniczną.
Proszek jest bardziej rozdrobniony niż w przy-
padku innych cementów tej kategorii (tabela 2). 
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Drobnoziarnisty proszek zapewnia większą szyb-
kość przebiegu reakcji. Składa się przede wszyst-
kim z krzemianu trójwapniowego (tabela 3), 
w przeciwieństwie do innych cementów hydraulicz-
nych, które są po prostu cementem portlandzkim, 
jak pokazano w tabeli 1. Czysty krzemian trójwap-
niowy uwalnia jonów glinu (1,2) i innych metali w ilo-
ściach śladowych (3). Natomiast są one obecne 
w cementach dentystycznych na bazie cementu 

portlandzkiego. Zastosowanie tlenku cyrkonu 
zapewnia odpowiednią nieprzepuszczalność dla 
promieni rentgenowskich i stabilność bez ryzyka 
wypłukiwania i przebarwień, co dotyczy wszystkich 
produktów wykorzystujących tlenku bizmutu jako 
związek kontrastujący (4-6). Główne składniki są 
wyraźnie przedstawione w analizie dyfrakcji rentge-
nowskiej proszku Biodentine™ (ryc. 2).
Biodentine™ zawiera specjalne dodatki poprawia-
jące właściwości materiału. Należą do nich węglan 
wapnia, który jest obecny w proszku, chlorek wapnia 
i rozpuszczalny w wodzie polimer. Węglan wapnia 
jest źródłem wolnych jonów wapnia obecnych w roz-
tworze, gdy proszek zostanie zmieszany z cieczą. Ich 

Ryc. 2. Analiza dyfrakcji rentgenowskiej proszku 
Biodentine™ w celu przedstawienia głównych 
faz składowych, mianowicie krzemianu trój-
wapniowego, tlenku cyrkonu i węglanu wapnia. 
Reprodukowane za zgodą Camilleri i in.

Ryc. 1. Biodentine™ w postaci proszku i płynu.

Tabela 3. Ocena proszku za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej Rie-
tvelda w celu pokazania głównych składników Biodentine™. Repro-
dukowane za zgodą Camilleri i in. 2013.

Związek 
 Masowa zawartość % 

TCS Biodentine™ MTA Angelus 
Krzemian 

trójwapniowy 100 80,1 66,1 

Krzenian 
dwuwapniowy – – 8,4 

Glinokrzemian 
trójwapniowy – – 2,0 

Węglan wapnia – 14,9 –

Tlenek wapnia – – 8,0 

Tlenek bizmutu – – 14,0 

Tenek cyrkonu – 5,0 –

Tlenek krzemu – – 0,5 

Tlenek glinu – – 1,0 

Tabela 2. Pomiar powierzchni właściwej proszku Biodentine™ 
w celu wykazania stopnia drobnoziarnistości proszku w porównaniu 
z innymi cementami. Za zgodą Camilleri i in. 2013.

Materiał powierzchnia właściwa badana metodą BET (m2/g) 

Krzemian trójwapniowy 1.1187 

Biodentine™ 2.8116 

MTA Angelus 1.0335 
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obecność skutkuje wyższym wydzielaniem ciepła na 
początkowych etapach reakcji, zwiększając w ten 
sposób samoistnie szybkość reakcji (2), jak pokazano 
na ryc. 3. Chlorek wapnia znacznie skraca czas wią-
zania Biodentine™ w porównaniu z innymi podob-
nymi materiałami (7,8). Rozpuszczalny w wodzie 
polimer umożliwia zmniejszenie stosunku wody do 
cementu, zwiększając w ten sposób właściwości 
fizyczne Biodentine™. W rzeczywistości wytrzyma-
łość na ściskanie i mikrotwardość Biodentine™ są 
znacznie wyższe niż w przypadku innych podob-
nych materiałów (7). Mikrostruktura Biodentine™ 
(ryc. 4) pokazuje, w jaki sposób przebiega hydra-
tacja z krzemianem trójwapniowym reagującym 
i osadzanym wokół cząstek węglanu wapnia (9). 
Wodorotlenek wapnia wytwarza się w dużych 

ilościach, jak wskazano w badaniu dyfrakcyjnych 
skanerem rentgenowskim uwodnionych materiałów 
(10). Najwyższy poziom wodorotlenku wapnia jest 
wyraźnie widoczny przy 18 stopniach (ryc. 5). Spe-
cyficzna budowa chemiczna, rozmiary cząstek, niski 
stosunek wody do cementu i obecność węglanu 
wapnia przyczyniają się do uzyskania optymalnych 
właściwości materiałów mających na celu osiąganie 
konkretnych wyników klinicznych. Ponadto mate-
riał wykazuje również niską porowatość (tabela 4) 
w porównaniu z podobnymi materiałami (11), co jest 
również korzystne z punktu widzenia klinicznego. 
Materiał jest hydrauliczny, dlatego bardzo ważne 
jest, aby nie dopuścić do jego wyschnięcia, ponie-
waż doprowadzi to do pęknięć na styku powierzchni 
(ryc. 6) i w dużej masie materiału (11).

Ryc. 5. Wykres dyfrakcji promieniowania X zwią-
zanego materiału Biodentine™ dla pokazania 
głównych faz obecnych po zakończeniu reakcji 
wiązania. Wodorotlenek wapnia dominuje na 
wykresie. Reprodukcja za zgodą Camilleri 2014.

Ryc. 3. Ocena wzrostu uwalniania ciepła przez Biodentine™ w celu 
wykazania wysokiej szybkości działania we wczesnym okresie 
hydratacji. (TCS: cement krzemianu trójwapniowego, TCS-20-Z jest 
cementem trójwapniowym z 20% wymianą tlenku cyrkonu). Repro-
dukowane za zgodą Camilleri i in. 2013.

Ryc. 4. Skaningowa mikroskopia elektronowa związanego materiału 
Biodentine™, aby pokazać jego mikrostrukturę. Reprodukowane za 
zgodą Camilleri i in. 2013. 
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Tabela 4. Porowatość procentowa Biodentine™ w porównaniu z podobnymi materiałami. Reprodukowane za zgodą Camilleri i in. 2014.

Mierzone parametry Jednostki Materiał

TCS Bioaggregate Biodentine™ IRM
Średnia średnica porów μm 0,0508 0,0337 0,0121 0,0205

Całkowita  
powierzchnia porów

m2/g 13,101 24,321 21,752 10,545

Gęstość objetościowa g/ml 1,8637 1,8007 2,0444 2,3455

Porowatość % 30,98 36,86 13,44 12,66

Ryc. 6. Konfokalna mikroskopia laserowa Biodentine™ przechowywanej na sucho i mokro w HBSS i na mokro dla podkreślenia potrzeby 
utrzymywania jej wilgotności przez cały czas. Reprodukowane za zgodą Camilleri i in. 2014.

Pokrycie miazgi i odbudowa zębiny
Biodentine™ uwalniana jony wapnia (10,12) 
z początkową szybkością uwalniania wyższą niż 
inne podobne rodzaje materiałów (12,13), a więc 
również nadaje się do stosowania jako cement 
do pokrycia miazgi. Powierzchnia Biodentine™ 
wykazuje najwyższe powierzchniowe stężenie 
jonów wapnia w porównaniu do ProRoot MTA, 
Dycal i Theracal (14). Potwiedzono tworzenie 
mostu zębinowego w warunkach klinicznych, gdy 
Biodentine™ stosuje się do bezpośredniego przy-
krycia miazgi (15,16,17). Przypadki kliniczne świad-
czące o występowaniu nieodwracalnego zapalenia 
miazgi zęba, które były leczone za pomocą Bio-
dentine™, wykazały zmniejszenie rozmiarów okolic 
wierzchołkowych przy ocenie za pomocą stożko-
wej tomografii komputerowej (18). Reakcja miazgi 
na Biodentine™ jest podobna do innych podob-
nych typów materiałów, takich jak agregacyjny 
trójtlenku mineralny (19) wywołujący korzystną 
proliferacjię komórek i wpływający na aktywności 
fosfatazy alkalicznej w ludzkich komórkach miazgi 

zęba (20). Ta sama reakcja była obserwowana pod-
czas testowania uwalniania jonów z Biodentine™ 
(13). Zdolność do uwalniania jonów wapnia przy-
czynia się również do właściwości przeciwbakteryj-
nych Biodentine™. Ta cecha jest ważna, ponieważ 
próchnica zębów jest chorobą wywoływaną przez 
bakterie. Biodentine™ wykazuje pożądane działa-
nie przeciwbakteryjne (13), które jest jednak niższe 
w porównaniu do materiałów na bazie wodoro-
tlenku wapnia, przeznaczonych do bezpośredniego 
pokrycia miazgi zębowej. Jednak ich zwiększonym 
właściwościom przeciwbakteryjnym towarzyszy 
znacznie wyższa cytotoksyczność (21).
Ponadto właściwości fizyczne Biodentine™ pozwa-
lają na użycie materiału w jednej grubej warstwie, 
unikając w ten sposób niepotrzebnego nakładania 
kilku warstw oddzielnie i tworzenia połączeń, które 
mogą wpłynąć na zwiększony mikroprzeciek i niepo-
wodzenie kliniczne danej odbudowy. W rzeczywisto-
ści Biodentine™ wykazuje mniejszy mikroprzeciek 
niż oparte na żywicach materiały do odbudowy 
zębiny (22). Pokrycie Biodentine™ materiałem 

  Zastosowanie kliniczne
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ostatecznym może być trudne, ponieważ jest ona 
oparte w swym składzie na wodzie. Ostateczne 
wypełnienie powinno być wykonane na następ-
nej wizycie, a najlepiej co najmniej 2 tygodnie po 
założeniu Biodentine™. Można stosować zarówno 
adhezyjne systemy wiążące oparte na technice cał-
kowitego wytrawiania, jak i typowe bondy samotra-
wiące (23). Technika całkowitego wytrawienia może 
prowadzić do powstawania zmian mikrostruktural-
nych wewnątrz materiału (24). Chociaż w badaniu 
in vitro odbudowy kompozytowe wykonane w ten 
sposób zostały utracone podczas testu termocy-
klingu, okazało się, że całkowite wytrawianie jest 
bardziej efektywne niż technika self etch (25). Mikro-
struktura połączenia Biodentine™ z materiałem 
kompozytowym po zastosowaniu bondów opar-
tych na koncepcji całkowitego trawienia i samowy-
trawiania została pokazana na ryc. 7. Wykazano, 
że Biodentine™ może odbudowywać samodzielnie 
strukturę zęba przez okres do sześciu miesięcy, 
a przy nałożeniu warstwy kompozytu staje się sku-
tecznym materiałem zastępującym zębinę (26).
Inne oparte na krzemianach trójwapniowych mate-
riały do pokrycia miazgi, które są oparte na żywi-
cach kompozytowych mają zatem tę zaletę, że 
można je łatwo aplikować warstwowo wraz z kom-
pozytem, zapewniając silne wiązanie pomiędzy nimi 
(25). Jednak wpływ na miazgę tych produktów jest 
niekorzystny (27). Wykazano, że uwalnianie jonów 
wapnia z tego rodzaju materiałów jest relatywnie 
małe i nie powstaje krystaliczny wodorotlenek wap-
nia (10). 

Właściwości materiałów do pokrycia miazgi na 
bazie żywicy, takich jak Theracal, zależą od stopnia 

penetracji wilgoci ze środowiska, co warunkuje 
uwodnienie krzemianu trójwapniowego, będącego 
aktywnym składnikiem materiału. Przenikanie pły-
nów nie wystarcza, a model z wykorzystaniem usu-
niętych zębów przechowywanych w pożywce przez 
15 dni wykazywał ograniczone uwodnienie krze-
mianu trójwapniowego w Theracalu (28). Ponadto, 
zgodnie z wcześniej opublikowanymi pracami, 
badaniami in vitro (29) i in vivo (30) okazało się, 
że pożywki kondycjonowane przez Theracal zna-
cząco zmniejszały proliferację fibroblastów miazgi 
i indukowały uwalnianie prozapalnej interleukiny 8 
z hodowanych fibroblastów miazgi i z całych kultur 
zębowych (29).
Stosując model hodowli całego zęba (31) oraz 
opierając się na wynikach niedawno opubliko-
wanego badania klinicznego (30) okazuje się, że 
Biodentine™ wykazuje lepsze działanie biologiczne 
i kliniczne niż kompozytowe materiały do odbu-
dowy. Wykazano, że Biodentine™ wspomaga goje-
nie się miazgi zarówno na modelu hodowli całego 
zęba (29), jak i w badaniach klinicznych, w których 
zapewnia najlepszy rezultat kliniczny w porównaniu 
z materiałami pokrywającymi miazgę na bazie żywic 
kompozytowych (30).

Procedury pulpotomii
Bardziej zaawansowane stany zapalne miazgi, 
szczególnie w zębach mlecznych, wymagają prze-
prowadzenia zabiegu pulpotomii. Biodentine™ 
wykazywał lepszą cytokompatybilność i aktywność 
biologiczną niż produkty MTA Angelus, Theracal 
i IRM w kontakcie z komórkami macierzystymi 
wyizolowanymi z ludzkich zębów mlecznych (32). 
W modelu zwierzęcym zastosowanie Biodentine™ 

Ryc. 7. Charakterystyka międzyfazowa połaczenia Biodentine™ i kompozytu po zastosowaniu systemu wiążącego opartego na technice 
całkowitego trawienia i samowytrawiania. Reprodukcja za zgodą Meraji i Camilleri 2017.
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jako środka do przeprowadzenie pulpotomii spo-
wodowało powstanie grubszego, bardziej zminera-
lizowanego mostu tkankowego, który jest łatwiejszy 
do wykrycia radiograficznie w porównaniu do efektu 
działania MTA (33).
Klinicznie, wysokie wskaźniki powodzenia w pro-
cedurach pulpotomii wykonanych za pomocą 
Biodentine™ w zębach mlecznych wykazały bar-
dziej korzystne wyniki, niż formokrezol, który jest 
standardową metodą leczenia (34, 35). W porów-
naniu z wodorotlenkiem wapnia, w przyżyciowej 
pulpotomii pierwszych trzonowców, grupa leczona 
Biodentine™ wykazała korzystny potencjał rege-
neracyjny, a sukces kliniczny podzielił się podobnie 
zarówno pod względem wskazań, jak i sposobu 
działania z wodorotlenkiem wapnia, ale bez jego 
niekorzystnych, fizycznych i klinicznych, właściwo-
ści (36). Pulpotomia za pomocą Biodentine™ dała 
przewidywalny wynik kliniczny podobny do MTA 
(37-41). Materiał Biodentine™ w użyciu klinicznym 
przewyższał mniej standardowe metody leczenia, 
takie jak laser (41) i propolis (39). Biodentine™ sto-
sowany w procedurach pulpotomii nie powoduje 
przebarwień zębów (42).

Leczenie zębów z niedorozwojem 
wierzchołka
Po usunięciu tkanki miazgowej konieczne jest 
szczelne wypełnienie przestrzeni kanału korze-
niowego. Niedojrzałe zęby stanowią problem ze 
względu na ich anatomię, ponieważ korzenie są 
krótkie i cienkie, a rutynowe wypełnianie kanału jest 
trudne z powodu konfiguracji kanału korzeniowego. 
Cienkie ściany zębiny kanałowej są również nara-
żone na pękanie. Procedury apeksyfikacji pozwalają 
na utworzenie uwapnionej bariery na wierzchołku 
korzenia, odizolowując w ten sposób wierzchołek 
korzeniowy od przestrzeni okołowierzchołkowej. 
Uwapniony most jest tworzony przez odpowiednie 
środowisko, w którym jony wapnia z zębiny tworzą 
most wapniowy. Takie warunki zapewniają materiały 
uwalniające wodorotlenek wapnia. W przeszłości 
stosowano nietwardniejące pasty z wodorotlenku 
wapnia. Wodorotlenek wapnia uwalnia jony wapnia, 
tworząc idealne środowisko do tworzenia mostu 
wapniowego (43). Kolejną zaletą pasty z wodoro-
tlenku wapnia są jej właściwości antybakteryjne, 
ponieważ pozbawione miazgi kanały korzeniowe 
w martwych zębach są podatne na kolonizację 

bakteriami (44). Użycie niezwiązanego wodoro-
tlenku wapnia wiąże się z kilkoma wizytami przez 
kilka miesięcy, a mostek wapniowy utworzony po 
wierzchołku był porowatą strukturą (45). Apek-
syfikacja przy użyciu hydraulicznych cementów 
wapniowo-krzemianowych, które tworzą rodzaj 
czopów wierzchołkowymi, pozwala na wykona-
nie procedur apeksyfikacji podczas dwóch wizyt. 
Dwie wizyty są konieczne, ponieważ MTA ma długi 
czas wiązania i musi całkowicie stwardnieć przed 
wykonaniem ostatecznego wypełnienia. Niedawno 
wykazano, że apeksyfikacja z wierzchołkowym 
czopem powstałym z Biodentine™ wymaga poje-
dynczej wizyty, ponieważ wilgotna powierzchnia 
materiału nie wpływa na właściwości stałego mate-
riału wypełniającego (46). Ta metodologia leczenia 
może być uznana za przewidywalną i stać się tym 
samym alternatywą dla rutynowego zastosowania 
wodorotlenku wapnia (47). Hydrauliczny charakter 
tych materiałów i obecność wodorotlenku wapnia 
czynią te materiały idealnymi do takich procedur. 
Wykazano, że Biodentine™ uwalnia więcej jonów 
wapnia w roztworze niż MTA (2). Odnotowano jego 
powodzenie, gdy był stosowany jako wypełnie-
nie okolicy okołowierzchołkowej w przypadkach 
apeksyfikacji (48-53). Jego hydratacja jest zopty-
malizowana przez dodanie węglanu wapnia jako 
czynnika zarodkującego, zwiększającego szybkość 
reakcji na wczesnych stadiach. Dodatek przyspie-
szacza chlorku wapnia i rozpuszczalnego w wodzie 
polimeru pozwalają na niski stosunek wody do 
proszku (2). Nie ma dodatków materiałów puco-
lanicznych oraz innych substancji cementowych, 
jak wskazano w tabeli 1. Wykazano, że dodatek 
takich związków ogranicza tworzenie się wodoro-
tlenku wapnia, który jest niezbędny przy leczeniu 
przypadków apeksyfikacji (54,55). Odporność na 
pękanie niedojrzałych zębów zaopatrzonych za 
pomocą czopa wierzchołkowego z Biodentine™ 
była podobna do MTA i wyższa niż kontrola (52). 
Biodentine™ był również z powodzeniem stoso-
wany w przypadkach zabiegów z zakresu reendo 
(56-58). Oporność na złamanie w tych przypad-
kach była podobna do MTA (59). Biodentine™ 
wykazywał najmniejszy potencjał przebarwień, 
gdy był stosowany w omawianych przypadkach 
klinicznych (60), dlatego jest to materiał z wyboru 
w endodoncji, szczególnie w przypadkach, w któ-
rych wyzwaniem jest estetyka.
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Naprawa i naprawa perforacji korzeni
Materiały stosowane do wypełniania kanału korze-
niowego na stałe powinny wykazywać szczególne 
właściwości, ponieważ muszą osiągnąć długoter-
minowy sukces kliniczny w bardzo niesprzyjających 
warunkach. Hydrauliczny charakter wszystkich 
cementów trójwapniowych jest zatem pożądaną 
cechą tych produktów. W rzeczywistości omawiane 
rodzaje materiałów zostały opracowane, aby osią-
gnąć właśnie ten cel.
Głównym problemem związanym z cementami 
hydraulicznymi jest to, że reagują one z otoczeniem, 
w którym są umieszczone. W okolicy przywierz-
chołkowej kanału korzeniowego materiały mogą 
pozostawać w kontakcie z krwią. Są one również 
w bezpośrednim kontakcie z zębiną korzeniową 
oraz resztkami gutaperki i innych uszczelniaczy 
stosowanymi do wypełnienia kanału korzeniowego. 
Fizyczne właściwości Biodentine™ nie ulegają 
pogorszeniu po wpływem obecności płynów tkan-
kowych i krwi (61). Siła wiązania Biodentine™ była 
lepsza niż MTA, gdy był używany jako materiał do 
wypełniania wierzchołkowej części kanału. Na oba 
materiały wpłynęło negatywnie zanieczyszczenie 
krwią (62). Mniej bakterii stwierdzono w zębinie 

wierzchołkowej korzeni, gdy zęby wypełniano 
materiałem Biodentine™ niż MTA (63) wskazując, 
że właściwości przeciwbakteryjne tego cementu są 
wyższe niż MTA. Biokompatybilność Biodentine™ 
została uznana za nieznacznie lepszą niż MTA 
z lepszą adhezją komórek do materiałów, gdy 
była używana jako materiał do wypełniania kanału 
korzeniowego na stałe. (64). Stwierdzono również, 
że Biodentine™ jest odpowiednim materiałem do 
naprawy perforacji korzenia (65), wywołując pozy-
tywną reakcję tkankową i odkładanie substancji 
mineralnych w miejscu perforacji. Ta odpowiedź 
jest związana z uwalnianiem wodorotlenku wapnia 
w roztworze. Materiał dobrze zabezpiecza rów-
nież cały newralgiczny obszar uszkodzenia tkanek 
(66,67), ponieważ perforacja jest zwykle silnie zain-
fekowana, dlatego konieczny jest wysoki stopień 
uszczelnienia.
Materiały do   naprawy perforacji korzenia ulegają czę-
sto przemieszczeniu podczas fazy wypełniania kanału 
zęba. Biodentine™ wykazuje wysoką siłę adhezji, 
która nie uległa pogorszeniu w kontakcie z krwią (68). 
Ponadto na stabilność materiału nie mają wpływu 
zastosowane roztwory do irygacji (69).

 Wnioski
Biodentine™ to hydrauliczny krzemian wapnia 
drugiej generacji, który składa się głównie z krze-
mianu trójwapniowego, ale także zawiera tlenek 
cyrkonu i inne substancje dodatkowe. Materiał 
został naukowo opracowany i klinicznie spraw-
dzony, aby stanowił wiarygodny substytut dla tkanki 

zębinowej. Dotychczasowe badania potwierdziły, że 
Biodentine™ sprawdza się dobrze jako materiał do 
odbudowy zębiny, ale również znajduje zastosowa-
nie w innych przypadkach klinicznych. Z pewnością 
więc stanowi coś więcej niż tylko „sztuczną zębinę” 
w kapsułce do odbudowy ubytku.
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