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Wstęp
Struktura zębów może ulec destrukcji w przebiegu
procesu próchnicowego, w konsekwencji urazów
oraz poprzez zjawiska fizjologicznej czy patologicznej abrazji. Dlatego często jest zastępowana przez
obojętne materiały stomatologiczne, które odbudowują utraconą objętość tkanek. Jeżeli stan miazgi
jest zagrożony, zaleca się podjęcie szeregu działań 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 zajmuje 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 stosowane w procedurach dentystycznych obejmują:
wodorotlenek wapnia w różnych formach, a ostatnio także hydrauliczne cementy wapniowo-krzemianowe.
Główną cechą nowej grupy cementów wapniowokrzemianowych jest ich charakter hydrauliczny.

Materiały można stosować w wilgotnych przestrzeniach i obszarach bez pogorszenia ich jakości.
Tak więc doskonale sprawdzają się do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych i naprawy
perforacji. Kolejną ważną cechą tych materiałów
jest uwalnianie wodorotlenku wapnia jako ubocznego produktu reakcji hydratacji. To sprawia, że są
one odpowiednie do zastosowania jako cementy
do pokrycia miazgi, do apeksyfikacji i apeksogenezy, 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 wapniowokrzemowych dostępnych dla różnych procedur, jak
wskazano w tabeli 1. Materiały te różnią się znacznie
i ważne jest, aby klinicysta docenił znaczenie selekcji odpowiedniego materiału w zależności od zastosowania klinicznego. W tym artykule podkreślono
właściwości Biodentine™ (Septodont, Saint-Maurdes-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 wapnia i niewielkiej zawartości tlenku żelaza dodanego
w celu nadania koloru. Płyn stanowi woda z dodatkiem chlorku wapnia i rozpuszczalnego w wodzie
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polimeru. Proszek Biodentine™ i jego uwodniona
forma materiałowa zostały dobrze scharakteryzowane w piśmiennictwie. Budowa Biodentine™
zapewnia optymalne właściwości, a tym samym
wpływa na wyjątkową efektywność kliniczną.
Proszek jest bardziej rozdrobniony niż w przypadku innych cementów tej kategorii (tabela 2).

BiodentineTM
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

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

Drobnoziarnisty proszek zapewnia większą szybkość przebiegu reakcji. Składa się przede wszystkim z krzemianu trójwapniowego (tabela 3),
w przeciwieństwie do innych cementów hydraulicznych, które są po prostu cementem portlandzkim,
jak pokazano w tabeli 1. Czysty krzemian trójwapniowy uwalnia jonów glinu (1,2) i innych metali w ilościach śladowych (3). Natomiast są one obecne
w cementach dentystycznych na bazie cementu

Tabela 3. Ocena proszku za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej Rietvelda w celu pokazania głównych składników Biodentine™. Reprodukowane 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

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 rentgenowskiej proszku Biodentine™ (ryc. 2).
Biodentine™ zawiera specjalne dodatki poprawiające 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 roztworze, gdy proszek zostanie zmieszany z cieczą. Ich

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

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 wiązania Biodentine™ w porównaniu z innymi podobnymi materiałami (7,8). Rozpuszczalny w wodzie
polimer umożliwia zmniejszenie stosunku wody do
cementu, zwiększając w ten sposób właściwości
fizyczne Biodentine™. W rzeczywistości wytrzymałość na ściskanie i mikrotwardość Biodentine™ są
znacznie wyższe niż w przypadku innych podobnych materiałów (7). Mikrostruktura Biodentine™
(ryc. 4) pokazuje, w jaki sposób przebiega hydratacja 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). Specyficzna 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 materiał 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, ponieważ doprowadzi to do pęknięć na styku powierzchni
(ryc. 6) i w dużej masie materiału (11).

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

Zastosowanie kliniczne
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 przykrycia miazgi (15,16,17). Przypadki kliniczne świadczące o występowaniu nieodwracalnego zapalenia
miazgi zęba, które były leczone za pomocą Biodentine™, wykazały zmniejszenie rozmiarów okolic
wierzchołkowych przy ocenie za pomocą stożkowej tomografii komputerowej (18). Reakcja miazgi
na Biodentine™ jest podobna do innych podobnych 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 podczas testowania uwalniania jonów z Biodentine™
(13). Zdolność do uwalniania jonów wapnia przyczynia się również do właściwości przeciwbakteryjnych Biodentine™. Ta cecha jest ważna, ponieważ
próchnica zębów jest chorobą wywoływaną przez
bakterie. Biodentine™ wykazuje pożądane działanie przeciwbakteryjne (13), które jest jednak niższe
w porównaniu do materiałów na bazie wodorotlenku wapnia, przeznaczonych do bezpośredniego
pokrycia miazgi zębowej. Jednak ich zwiększonym
właściwościom przeciwbakteryjnym towarzyszy
znacznie wyższa cytotoksyczność (21).
Ponadto właściwości fizyczne Biodentine™ pozwalają 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 niepowodzenie kliniczne danej odbudowy. W rzeczywistości Biodentine™ wykazuje mniejszy mikroprzeciek
niż oparte na żywicach materiały do odbudowy
zębiny (22). Pokrycie Biodentine™ materiałem
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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.

ostatecznym może być trudne, ponieważ jest ona
oparte w swym składzie na wodzie. Ostateczne
wypełnienie powinno być wykonane na następnej wizycie, a najlepiej co najmniej 2 tygodnie po
założeniu Biodentine™. Można stosować zarówno
adhezyjne systemy wiążące oparte na technice całkowitego wytrawiania, jak i typowe bondy samotrawiące (23). Technika całkowitego wytrawienia może
prowadzić do powstawania zmian mikrostrukturalnych wewnątrz materiału (24). Chociaż w badaniu
in vitro odbudowy kompozytowe wykonane w ten
sposób zostały utracone podczas testu termocyklingu, okazało się, że całkowite wytrawianie jest
bardziej efektywne niż technika self etch (25). Mikrostruktura połączenia Biodentine™ z materiałem
kompozytowym po zastosowaniu bondów opartych na koncepcji całkowitego trawienia i samowytrawiania 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 skutecznym materiałem zastępującym zębinę (26).
Inne oparte na krzemianach trójwapniowych materiały do pokrycia miazgi, które są oparte na żywicach kompozytowych mają zatem tę zaletę, że
można je łatwo aplikować warstwowo wraz z kompozytem, 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 wapnia (10).
Właściwości materiałów do pokrycia miazgi na
bazie żywicy, takich jak Theracal, zależą od stopnia
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penetracji wilgoci ze środowiska, co warunkuje
uwodnienie krzemianu trójwapniowego, będącego
aktywnym składnikiem materiału. Przenikanie płynów nie wystarcza, a model z wykorzystaniem usuniętych zębów przechowywanych w pożywce przez
15 dni wykazywał ograniczone uwodnienie krzemianu 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 znacząco 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 opublikowanego badania klinicznego (30) okazuje się, że
Biodentine™ wykazuje lepsze działanie biologiczne
i kliniczne niż kompozytowe materiały do odbudowy. Wykazano, że Biodentine™ wspomaga gojenie 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 przeprowadzenia 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™
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jako środka do przeprowadzenie pulpotomii spowodowało powstanie grubszego, bardziej zmineralizowanego mostu tkankowego, który jest łatwiejszy
do wykrycia radiograficznie w porównaniu do efektu
działania MTA (33).
Klinicznie, wysokie wskaźniki powodzenia w procedurach pulpotomii wykonanych za pomocą
Biodentine™ w zębach mlecznych wykazały bardziej korzystne wyniki, niż formokrezol, który jest
standardową metodą leczenia (34, 35). W porównaniu z wodorotlenkiem wapnia, w przyżyciowej
pulpotomii pierwszych trzonowców, grupa leczona
Biodentine™ wykazała korzystny potencjał regeneracyjny, a sukces kliniczny podzielił się podobnie
zarówno pod względem wskazań, jak i sposobu
działania z wodorotlenkiem wapnia, ale bez jego
niekorzystnych, fizycznych i klinicznych, właściwości (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™ stosowany w procedurach pulpotomii nie powoduje
przebarwień zębów (42).
Leczenie zębów z niedorozwojem
wierzchołka
Po usunięciu tkanki miazgowej konieczne jest
szczelne wypełnienie przestrzeni kanału korzeniowego. 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 narażone 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 wodorotlenku wapnia są jej właściwości antybakteryjne,
ponieważ pozbawione miazgi kanały korzeniowe
w martwych zębach są podatne na kolonizację

bakteriami (44). Użycie niezwiązanego wodorotlenku wapnia wiąże się z kilkoma wizytami przez
kilka miesięcy, a mostek wapniowy utworzony po
wierzchołku był porowatą strukturą (45). Apeksyfikacja przy użyciu hydraulicznych cementów
wapniowo-krzemianowych, które tworzą rodzaj
czopów wierzchołkowymi, pozwala na wykonanie 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 pojedynczej wizyty, ponieważ wilgotna powierzchnia
materiału nie wpływa na właściwości stałego materiału 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 wypełnienie okolicy okołowierzchołkowej w przypadkach
apeksyfikacji (48-53). Jego hydratacja jest zoptymalizowana przez dodanie węglanu wapnia jako
czynnika zarodkującego, zwiększającego szybkość
reakcji na wczesnych stadiach. Dodatek przyspieszacza chlorku wapnia i rozpuszczalnego w wodzie
polimeru pozwalają na niski stosunek wody do
proszku (2). Nie ma dodatków materiałów pucolanicznych oraz innych substancji cementowych,
jak wskazano w tabeli 1. Wykazano, że dodatek
takich związków ogranicza tworzenie się wodorotlenku 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 stosowany w przypadkach zabiegów z zakresu reendo
(56-58). Oporność na złamanie w tych przypadkach 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 których wyzwaniem jest estetyka.
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Naprawa i naprawa perforacji korzeni
Materiały stosowane do wypełniania kanału korzeniowego na stałe powinny wykazywać szczególne
właściwości, ponieważ muszą osiągnąć długoterminowy 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 osiągnąć właśnie ten cel.
Głównym problemem związanym z cementami
hydraulicznymi jest to, że reagują one z otoczeniem,
w którym są umieszczone. W okolicy przywierzchołkowej 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 tkankowych 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 pozytywną reakcję tkankową i odkładanie substancji
mineralnych w miejscu perforacji. Ta odpowiedź
jest związana z uwalnianiem wodorotlenku wapnia
w roztworze. Materiał dobrze zabezpiecza również cały newralgiczny obszar uszkodzenia tkanek
(66,67), ponieważ perforacja jest zwykle silnie zainfekowana, dlatego konieczny jest wysoki stopień
uszczelnienia.
Materiały do naprawy perforacji korzenia ulegają często 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 krzemianu trójwapniowego, ale także zawiera tlenek
cyrkonu i inne substancje dodatkowe. Materiał
został naukowo opracowany i klinicznie sprawdzony, aby stanowił wiarygodny substytut dla tkanki
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zębinowej. Dotychczasowe badania potwierdziły, że
Biodentine™ sprawdza się dobrze jako materiał do
odbudowy zębiny, ale również znajduje zastosowanie w innych przypadkach klinicznych. Z pewnością
więc stanowi coś więcej niż tylko „sztuczną zębinę”
w kapsułce do odbudowy ubytku.

BiodentineTM

Josette Camilleri
B.Ch.D., M.Phil., Ph.D., FICD, FADM, FIMMM, FHEA (UK)
School of Dentistry,
Instytut Nauk Klinicznych
College of Medical and Dental Sciences
Uniwersytet Birmingham
Wielka Brytania
Biografia
Profesor Josette Camilleri uzyskała tytuł „Bachelor of Dental Surgery i Master of Philosophy in Dental
Surgery” na Uniwersytecie Maltańskim. Ukończyła studia doktoranckie pod okiem zmarłego profesora
Toma Pittsa w Guy’s Hospital w King’s College London.
Pracowała na Wydziale Inżynierii Lądowej i Budowlanej, Wydział Inżynierii Środowiskowej Uniwersytetu Maltańskiego oraz w Katedrze Stomatologii Zachowawczej Wydziału Chirurgii Stomatologicznej
Uniwersytetu Maltańskiego. Obecnie jest starszym wykładowcą w School of Dentistry, University of
Birmingham, Wielka Brytania. Jej zainteresowania badawcze obejmują materiały endodontyczne, takie
jak materiały do stałego wypełniania kanałów korzeniowych i uszczelniacze kanałowe, ze szczególnym uwzględnieniem mineralnych trójtlenków agregacyjnych, hydratacyjnego cementu portlandzkiego
i innych materiałów cementowych, wykorzystywanych jako biomateriały, a także w budownictwie przemysłowym.
Josette opublikowała ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, a jej
prace były cytowana ponad 4000 razy. Jest redaktorką „Agregacyjne trójtlenki mineralne. Od przygotowania 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 stomatologii” (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.

Piśmiennictwo
1.

Camilleri J. Characterization and hydration kinetics of tricalcium silicate cement for use as a dental biomaterial. Dent Mater. 2011
Aug;27(8):836-44.

2.

Camilleri J, Sorrentino F, Damidot D. Investigation of the hydration and bioactivity of radiopacified tricalcium silicate cement, Biodentine™
and MTA Angelus. Dent Mater. 2013 May;29(5):580-93.

3.

Camilleri J, Kralj P, Veber M, Sinagra E. Characterization and analyses of acid- extractable and leached trace elements in dental cements.
Int Endod J. 2012 Aug; 45(8):737-43.

4.

Vallés M, Mercadé M, Duran-Sindreu F, Bourdelande JL, Roig M. Influence of light and oxygen on the color stability of five calcium silicatebased materials. J Endod. 2013 Apr;39(4):525-8.

5.

Camilleri J. Color stability of white mineral trioxide aggregate in contact with hypochlorite solution. J Endod. 2014 Mar;40(3):436-40.

6.

Marciano MA, Duarte MA, Camilleri J. Dental discoloration caused by bismuth oxide in MTA in the presence of sodium hypochlorite. Clin
Oral Investig. 2015 Dec;19(9):2201-9.

7.

Grech L, Mallia B, Camilleri J. Investigation of the physical properties of tricalcium silicate cement-based root-end filling materials. Dent Mater.
2013 Feb;29(2):e20-8.

8.

Kaup M, Schäfer E, Dammaschke T. An in vitro study of different material properties of Biodentine™ compared to ProRoot MTA. Head Face
Med. 2015 May 2;11:16.

9.

Grech L, Mallia B, Camilleri J. Characterization of set Intermediate Restorative Material, Biodentine™, Bioaggregate and a prototype calcium
silicate cement for use as root-end filling materials. Int Endod J. 2013 Jul;46(7):632-41.

10. Camilleri J. Hydration characteristics of Biodentine™ and Theracal used as pulp capping materials. Dent Mater. 2014 Jul;30(7):709-15.

9

BiodentineTM
11. Camilleri J, Grech L, Galea K, Keir D, Fenech M, Formosa L, Damidot D, Mallia B. Porosity and root dentine to material interface assessment
of calcium silicate-based root-end filling materials. Clin Oral Investig. 2014;18(5):1437-46.
12. Kurun Aksoy M, Tulga Oz F, Orhan K. Evaluation of calcium (Ca2+) and hydroxide (OH-) ion diffusion rates of indirect pulp capping materials.
Int J Artif Organs. 2017 Jul 8:0. doi: 10.5301/ijao.5000619. [Epub ahead of print]
13. Arias-Moliz MT, Farrugia C, Lung CYK, Wismayer PS, Camilleri J. Antimicrobial and biological activity of leachate from light curable pulp
capping materials. J Dent. 2017 Jun 20. pii: S0300-5712(17)30151-3. doi: 10.1016/j.jdent.2017.06.006. [Epub ahead of print]
14. Gong V, França R. Nanoscale chemical surface characterization of four different types of dental pulp-capping materials. J Dent. 2017
Mar;58:11-18.
15. Katge FA, Patil DP. Comparative Analysis of 2 Calcium Silicate-based Cements (Biodentine™ and Mineral Trioxide Aggregate) as Direct Pulpcapping Agent in Young Permanent Molars: A Split Mouth Study. J Endod. 2017 Apr;43(4):507-513.
16. Kim J, Song YS, Min KS, Kim SH, Koh JT, Lee BN, Chang HS, Hwang IN, Oh WM, Hwang YC.Evaluation of reparative dentin formation of
ProRoot MTA, Biodentine™ and BioAggregate using micro-CT and immunohistochemistry. Restor Dent Endod. 2016 Feb;41(1):29-36.
17. Nowicka A, Wilk G, Lipski M, Kołecki J, Buczkowska-Radlińska J. Tomographic Evaluation of Reparative Dentin Formation after Direct Pulp
Capping with Ca(OH)2, MTA, Biodentine™, and Dentin Bonding System in Human Teeth. J Endod. 2015 Aug; 41(8):1234-40.
18. Hashem D, Mannocci F, Patel S, Manoharan A, Brown JE, Watson TF, Banerjee A. Clinical and radiographic assessment of the efficacy of
calcium silicate indirect pulp capping: a randomized controlled clinical trial. J Dent Res. 2015 Apr;94(4):562-8.
19. Chang SW, Lee SY, Ann HJ, Kum KY, Kim EC. Effects of calcium silicate endodontic cements on biocompatibility and mineralizationinducing
potentials in human dental pulp cells. J Endod. 2014 Aug;40(8):1194-200.
20. Luo Z, Kohli MR, Yu Q, Kim S, Qu T, He WX. Biodentine™ induces human dental pulp stem cell differentiation through mitogenactivated
protein kinase and calcium-/ calmodulin-dependent protein kinase II pathways. J Endod. 2014 Jul;40(7):937-42.
21. Poggio C, Arciola CR, Beltrami R, Monaco A, Dagna A, Lombardini M, Visai L. Cytocompatibility and antibacterial properties of capping
materials. ScientificWorldJournal. 2014;2014:181945.
22. Abdelmegid FY, Salama FS, Al-Mutairi WM, Al-Mutairi SK, Baghazal SO. Effect of different intermediary ľbases on micro-leakage of a restorative material in Class II box cavities of primary teeth. Int J Artif Organs. 2017 Mar 16;40(2):82-87.
23. Hashem DF, Foxton R, Manoharan A, Watson TF, Banerjee A. The physical characteristics of resin composite-calcium silicate interface as
part of a layered/ laminate adhesive restoration. Dent Mater. 2014 Mar;30(3):343-9.
24. Camilleri J. Investigation of Biodentine™ as dentine replacement material. J Dent. 2013 Jul;41(7):600-10.
25. Meraji N, Camilleri J. Bonding over Dentin Replacement Materials. J Endod. 2017 Aug; 43(8):1343-1349.
26. Koubi G, Colon P, Franquin JC, Hartmann A, Richard G, Faure MO, Lambert G. Clinical evaluation of the performance and safety of a new
dentine substitute, Biodentine™, in the restoration of posterior teeth - a prospective study. Clin Oral Investig. 2013 Jan;17(1): 243-9.
27. Hebling J, Lessa FC, Nogueira I, Carvalho RM, Costa CA. Cytotoxicity of resin-based light-cured liners. Am J Dent. 2009 Jun;22(3):137-42.
28. Camilleri J, Laurent P, About I. Hydration of Biodentine™, Theracal, and a prototype tricalcium silicate-based dentin replacement material
after pulp capping in entire tooth cultures. J Endod. 2014 Nov;40(11):1846-54.
29. Jeanneau C, Laurent P, Rombouts C, Giraud T, About I. Light-cured Tricalcium Silicate Toxicity to the Dental Pulp. J Endod.2017 Dec, volume
43, Issue 12.
30. Bakhtiar H, Nekoofar MH, Aminishakib P, Abedi F, Naghi Moosavi F, Esnaashari E, Azizi A, Esmailian S, Ellini MR, Mesgarzadeh V, Sezavar M,
About I. Human Pulp Responses to Partial Pulpotomy-Treatment with Theracal as Compared with Biodentine and ProRoot MTA: A Clinical
Trial. J Endod.2017 Nov, Volume 43, Issue 11.
31. Laurent P, Camps J, About I. Biodentine™ induces TGF-β1 release from human pulp cells and early dental pulp mineralization. Int Endod J.
2012 May;45(5):439-48. doi: 10.1111/j.1365-2591.2011.01995.x. Epub 2011 Dec 22.
32. Collado-González M, García-Bernal D, Oñate-Sánchez RE, Ortolani-Seltenerich PS, Álvarez-Muro T, Lozano A, Forner L, Llena C, Moraleda
JM, Rodríguez-Lozano FJ. Cytotoxicity and bioactivity of various pulpotomy materials on stem cells from human exfoliated primary teeth. Int
Endod J. 2017 Feb 7. doi: 10.1111/iej.12751. [Epub ahead of print]
33. De Rossi A, Silva LA, Gatón-Hernández P, Sousa-Neto MD, Nelson-Filho P, Silva RA, de Queiroz AM. Comparison of pulpal responses to
pulpotomy and pulp capping with Biodentine™ and mineral trioxide aggregate in dogs. J Endod. 2014 Sep;40(9):1362-9.
34. Juneja P, Kulkarni S. Clinical and radiographic comparison of Biodentine™, mineral trioxide aggregate and formocresol as pulpotomy agents
in primary molars. Eur Arch Paediatr Dent. 2017 Aug 5. doi: 10.1007/s40368-017-0299-3. [Epub ahead of print]
35. El Meligy OA, Allazzam S, Alamoudi NM. Comparison between Biodentine™ and formocresol for pulpotomy of primary teeth: A randomized
clinical trial. Quintessence Int. 2016;47(7):571-80.
36. Grewal N, Salhan R, Kaur N, Patel HB. Comparative evaluation of calcium silicate-based dentin substitute (Biodentine™) and calcium hydroxide (pulpdent) in the formation of reactive dentin bridge in regenerative pulpotomy of vital primary teeth: Triple blind, randomized clinical trial.
Contemp Clin Dent. 2016 Oct-Dec;7(4):457-463.
37. Togaru H, Muppa R, Srinivas N, Naveen K, Reddy VK, Rebecca VC. Clinical and Radiographic Evaluation of Success of Two commercially
Available Pulpotomy Agents in Primary Teeth: An in vivo Study. J Contemp Dent Pract. 2016 Jul 1;17(7):557-63.
38. Rajasekharan S, Martens LC, Vandenbulcke J, Jacquet W, Bottenberg P, Cauwels RG. Efficacy of three different pulpotomy agents in primary molars: a randomized control trial. Int Endod J. 2017 Mar;50(3):215-228.
39. Kusum B, Rakesh K, Richa K. Clinical and radiographical evaluation of mineral trioxide aggregate, Biodentine™ and propolis as pulpotomy
medicaments in primary teeth. Restor Dent Endod. 2015 Nov;40(4):276-85.
40. Cuadros-Fernández C, Lorente Rodríguez AI, Sáez-Martínez S, García-Binimelis J, About I, Mercadé M. Short-term treatment outcome

10

BiodentineTM
of pulpotomies in primary molars using mineral trioxide aggregate and Biodentine™: a randomized clinical trial. Clin Oral Investig. 2016
Sep;20(7):1639-45.
41. Niranjani K, Prasad MG, Vasa AA, Divya G, Thakur MS, Saujanya K. Clinical Evaluation of Success of Primary Teeth Pulpotomy Using Mineral
Trioxide Aggregate®, Laser and Biodentine™ – an In Vivo Study. J Clin Diagn Res. 2015 Apr;9(4):ZC35-7.
42. Camilleri J. Staining Potential of Neo MTA Plus, MTA Plus, and Biodentine™ Used for Pulpotomy Procedures. J Endod. 2015 Jul;41(7):1139-45.
43. Rehman K, Saunders WP, Foye RH, Sharkey SW. Calcium ion diffusion from calcium hydroxide-containing materials in endodontically-treated teeth: an in vitro study.Int Endod J. 1996:29(4):271-9.
44. Chong BS, Pitt Ford TR.The role of intracanal medication in root canal treatment.Int Endod J. 1992:25(2):97-106.
45. Walia T, Chawla HS, Gauba K. Management of wide open apices in non-vital permanent teeth with Ca(OH)2 paste. J Clin Pediatr Dent.
2000:25(1):51-6.
46. Caronna V, Himel V, Yu Q, Zhang JF, Sabey K. Comparison of the surface hardness among 3 materials used in an experimental apexification
model under moist and dry environments. J Endod. 2014 Jul;40(7):986-9. doi: 10.1016/j.joen.2013.12.005. Epub 2014 Jan 17.
47. Simon S, Rilliard F, Berdal A, Machtou P. The use of mineral trioxide aggregate in one- visit apexification treatment: a prospective study. Int
Endod J. 2007:40(3):186-97.
48. Khetarpal A, Chaudhary S, Talwar S, Verma M. Endodontic management of open apex using Biodentine™ as a novel apical matrix. Indian
J Dent Res. 2014:25(4):513-6.
49. Bajwa NK, Jingarwar MM, Pathak A. Single Visit Apexification Procedure of a Traumatically Injured Tooth with a Novel Bioinductive Material
(Biodentine™). Int J Clin Pediatr Dent. 2015:8(1):58-61.
50. Martens L, Rajasekharan S, Cauwels R. Endodontic treatment of trauma-induced necrotic immature teeth using a tricalcium silicate-based
bioactive cement. A report of 3 cases with 24-month follow-up. Eur J Paediatr Dent. 2016:17(1):24-8.
51. Vidal K, Martin G, Lozano O, Salas M, Trigueros J, Aguilar G. Apical Closure in Apexification: A Review and Case Report of Apexification
Treatment of an Immature Permanent Tooth with Biodentine™. J Endod. 2016:42(5):730-4.
52. Evren OK, Altunsoy M, Tanriver M, Capar ID, Kalkan A, Gok T. Fracture resistance of simulated immature teeth after apexification with calcium silicate-based materials. Eur J Dent. 2016:10(2):188-92.
53. Niranjan B, Shashikiran ND, Dubey A, Singla S, Gupta N. Biodentine™-A New Novel Bio- Inductive Material For Treatment of Traumatically
Injured Tooth (Single Visit Apexification). J Clin Diagn Res. 2016:10(9):ZJ03-ZJ04.
54. Schembri Wismayer P, Camilleri J, Why biphasic? Assessment of the effect on cell proliferation and expression. J. Endod. 2017 43(5):751-759.
55. Camilleri J, Sorrentino F, Damidot D. Characterization of un-hydrated and hydrated BioAggregate™ and MTA Angelus™. Clin Oral Investig.
2015 Apr;19(3):689-98.
56. Bakhtiar H, Esmaeili S, Fakhr Tabatabayi S, Ellini MR, Nekoofar MH, Dummer PM. Second-generation Platelet Concentrate (Platelet-rich
Fibrin) as a Scaffold in Regenerative Endodontics: A Case Series. J Endod. 2017 Mar;43(3):401-408.
57. Topçuoğlu G, Topçuoğlu HS. Regenerative Endodontic Therapy in a Single Visit Using Platelet-rich Plasma and Biodentine™ in Necrotic and
Asymptomatic Immature Molar Teeth: A Report of 3 Cases. J Endod. 2016 Sep;42(9):1344-6.
58. Khoshkhounejad M, Shokouhinejad N, Pirmoazen S. Regenerative Endodontic Treatment: Report of Two Cases with Different Clinical Management and Outcomes. J Dent (Tehran). 2015 Jun;12(6):460-8.
59. Elnaghy AM, Elsaka SE. Fracture resistance of simulated immature teeth filled with Biodentine™ and white mineral trioxide aggregate - an in
vitro study. Dent Traumatol. 2016 Apr;32(2):116-20.
60. Yoldaş SE, Bani M, Atabek D, Bodur H. Comparison of the Potential Discoloration Effect of Bioaggregate, Biodentine™, and White Mineral
Trioxide Aggregate on Bovine Teeth: In Vitro Research. J Endod. 2016 Dec;42(12):1815-1818. doi: 10.1016/j.joen. 2016.08.020. Epub 2016
Oct 21.
61. Subramanyam D, Vasantharajan M. Effect of Oral Tissue Fluids on Compressive Strength of MTA and Biodentine™: An In vitro Study. J Clin
Diagn Res. 2017 Apr; 11(4):ZC94-ZC96.
62. Akcay H, Arslan H, Akcay M, Mese M, Sahin NN. Evaluation of the bond strength of root-end placed mineral trioxide aggregate and Biodentine™ in the absence/presence of blood contamination. Eur J Dent. 2016 Jul-Sep;10(3):370-5.
63. Tsesis I, Elbahary S, Venezia NB, Rosen E. Bacterial colonization in the apical part of extracted human teeth following root-end resection and
filling: a confocal laser scanning microscopy study. Clin Oral Investig. 2017 Mar 28. doi: 10.1007/ s00784-017-2107-1. [Epub ahead of print]
64. Escobar-García DM, Aguirre-López E, Méndez-González V, Pozos-Guillén A. Cytotoxicity and Initial Biocompatibility of Endodontic Biomaterials (MTA and Biodentine™) Used as Root-End Filling Materials. Biomed Res Int. 2016;2016:7926961.
65. Silva LAB, Pieroni KAMG, Nelson-Filho P, Silva RAB, Hernandéz-Gatón P, Lucisano MP, Paula-Silva FWG, de Queiroz AM. Furcation Perforation: Periradicular Tissue Response to Biodentine™ as a Repair Material by Histopathologic and Indirect Immunofluorescence Analyses.
J Endod. 2017 Jul;43(7):1137-1142.
66. Katge FA, Shivasharan PR, Patil D. Sealing ability of mineral trioxide aggregate Plus™ and Biodentine™ for repair of furcal perforation in
primary molars: An in vitro study. Contemp Clin Dent. 2016 Oct-Dec;7(4):487-492.
67. Sinkar RC, Patil SS, Jogad NP, Gade VJ. Comparison of sealing ability of ProRoot MTA, RetroMTA, and Biodentine™ as furcation repair
materials: An ultraviolet spectrophotometric analysis. J Conserv Dent. 2015 Nov-Dec;18(6):445-8.
68. Aggarwal V, Singla M, Miglani S, Kohli S. Comparative evaluation of push-out bond strength of ProRoot MTA, Biodentine™, and MTA Plus
in furcation perforation repair. J Conserv Dent. 2013 Sep;16(5):462-5.
69. Guneser MB, Akbulut MB, Eldeniz AU. Effect of various endodontic irrigants on the push-out bond strength of Biodentine™ and conventional root perforation repair materials. J Endod. 2013 Mar;39(3):380-4.

11

Septodont Polska Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa
tel.: +48 22 545 89 50

www.septodont.com.pl

