BJM Root Canal Sealer™
Антибактеріальний силер у формі паста-паста
на основі епоксидно-амінної смоли

‘‘

‘‘ На мій погляд, використання
нерозчинних макромолекул,
які запобігають виникненню
біоплівки, може вивести нас на
якісно новий рівень розв’язання
проблеми корональної герметизації.

In my opinion Insolubale
macromolecules as prevention
of biofilm can lead us to a new
level to solve the problem of
coronal seal.

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів,
лікарів та інших професійних медичних працівників.
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Ендодонтичні силери як профілактика
біоплівки: факти та гіпотези
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Резюме
У цій статті висвітлюється питання впливу складу кореневого силера на біоплівку кореневого каналу. У роботі наведені останні дані, що стосуються використання нерозчинних макромолекул, а також наночастинок як антибактеріальних агентів, що входять до складу кореневих силерів. Коротко
викладені механізми їхнього впливу на ендодонтичну інфекцію, розглянуті переваги цих агентів, а
також потенційні ризики їх використання.
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Історично концепції використання силерів в ендодонтії Американської та Європейської шкіл були
полярними. Європейський підхід полягав у використанні силерів з вираженими антибактеріальними
властивостями. Американська наукова ендодонтична школа віддавала перевагу інертним силерам
для обтурації каналів.
Причина у тому, що антибактеріальні складові є
активними речовинами та виділяються з основного матеріалу (силера), тому з часом зникають [1] – у
цей момент матеріал втрачає антибактеріальні властивості, а заодно свій об’єм, а отже, і герметичність.
Процес втрати активного розчинного інгредієнта посилюється апікальною перколяцією – рухом
періапікальної рідини в апікальну частину кореневого каналу під час жування.
Сучасні методики дезінфекції не можуть стерилізувати кореневі канали [2], тому дослідники вважають,
що якісна обтурація виконає функцію замуровування мікроорганізмів, що залишилися у каналі, таким
чином погіршить їх життєздатність [3]. Важливе значення при цьому належить тим силерам, які на етапі
твердіння мають виражені антибактеріальні властивості, а після затвердіння стають інертними [4].
Одна з найбільш рекомендованих груп кореневих герметиків – епоксидні силери, які під час затвердіння мають антибактеріальний ефект, а після
затвердіння стають повністю інертними.
Проблема сучасних обтураційних матеріалів
у тому, що вони не можуть протягом тривалого
періоду справитися з проникненням нових мікроорганізмів із ротової порожнини при порушенні
коронкового герметизму [5]. Зазвичай, через 3 місяці контакту з ротовою порожниною обтурований
кореневий канал інфікується та потребує переліковування [6].
З моменту виявлення та усвідомлення факту, що
бактеріальна інфекція у нашому організмі, зокрема
у кореневому каналі зуба, існує у більшості випадків
у формі біоплівки [7], почався пошук нових методів

боротьби з нею.
Один із найновіших напрямків – це використання нерозчинних дезінфікуючих макромолекул, які
знищують бактерії під час прямого контакту, нічого
не виділяючи та не розчинюючись. Механізм їхньої
дії наступний: макромолекули мають позитивний
(+) електричний заряд, а мікроби – негативний (-)
електричний заряд, водночас клітини людського
організму електричного заряду не мають. При контакті макромолекул з бактерією порушується проникність мембрани мікроба, потім він гине [8]. Найважливішою властивістю макромолекули є те, що
діючи, вона не зникає, не розчиняється і не втрачає
свої властивості [8] на відміну від класичних антибактеріальних речовин: гіпохлориту натрію (NaOCl),
хлоргексидину біглюконату (CHX), гідроксиду кальцію (Ca(OH)2) та йодоформу.
Є кілька нових напрямків у використанні дезінфікуючих макромолекул в ендодонтії. Один із них
– це використання наночастинок розміром від 1 нм
до 100 нм. Наприклад, природна наночастинка
Хітозан добувається з хітинового покриву дрібних
ракоподібних [9].
Дослідники груп Шрести та Кішена спробували
застосувати її для ліквідації біоплівки [10]. Однак
вони не отримали суттєвого покращення результату у порівнянні з класичними методами з використанням Ca(OH)2 та дезінфекції з фотоактивацією
[10]. Була також спроба використати наночастинки
срібла для знищення біоплівки, але результат був
не значущим [11].
На мій погляд, проблема в електричному заряді.
Біоплівка має (-) заряд, тому наночастинки будуть
притягуватися до поверхні біоплівки, не приникаючи у її внутрішні шари. Безумовно, це припущення
потребує наукового підтвердження.
Паралельно виник напрямок, який пов’язаний з
використання наночастинок для запобігання виникнення біоплівки.
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В Єрусалимському Університеті була створена
синтетична наночастинка Quaternary ammonium
polyeth-yleneimine (QA-PEI), яка також називалась
I-ABN (Insoluble Anti-Bacterial Nanoparticles, Нерозчинні Анти-Бактеріальні Наночастинки) [12]. Було
проведено серію експериментів, під час яких цю
частинку додавали у різні стоматологічні матеріали
[12, 14, 15, 18, 19]. У результаті протягом 1-3 місяців
(тривалість експериментів) вдалося повністю запобігти утворенню біоплівки на поверхні матеріалів. У
групі матеріалів, наприклад композитів, без додавання наночастинок уже через 24 години поверхня
була покрита біоплівкою [13, 14, 15].
В ендодонтії виникла ідея створення силера з
додаванням наночастинок. Був створений новий
епоксидний силер BJM Root Canal Sealer. Цей силер
з додаванням наночастинок принаймні 3 місяці перешкоджає утворенню біоплівки при прямому контакті з інфекцією [19].
Ідея додавання наночастинок у силер була перевірена й іншою групою дослідників. Наночастинка була додана у такі силери як AH Plus і Root Canal
Sеaler; результати показали виражену дію проти
біоплівки [20].
Однак з використанням наночастинок виникла
певна проблема: наночастинки можуть проходити
через будь-які бар’єри у людському організмі, зокрема плацентарний та гематоенцефалітичний [21,
22], і дослідники не знають якими можуть бути біологічні наслідки.
Зараз розробляються нові методики перевірок,
і поки що міністерства охорони здоров’я багатьох
країн не дають дозволу на використання матеріалів,
що містять наночастинки [23, 24].
Для розв’язання цієї проблеми був створений
напрямок використання дезінфікуючих макромолекул, які не є наночастинками. Однією з найбільш
використовуваних таких макромолекул у загальній
медицині є матеріал BioSafe, який широко застосовується як добавка до пластмас, з яких робляться
катетери та покриття для клавіатури [25].
Добавці BioSafe в ендодонтії дали маркетингову
назву Immobilized AntibacterialTechnology (IABT; Іммобілізовані Антибактеріальні Технології). BJM Root
Canal Sealer випускається зараз із такою добавкою.
Оскільки BJM Root Canal Sealer – це новий силер,
важливо було перевірити, чи відповідають його
властивості стандартам ISO, чи не змінюються його
фізичні властивості при додаванні BioSafe і, звичайно, його рівень біосумісності. Таке дослідження
було проведене і зараз готується до публікації [26].
Властивості матеріалу були перевірені у порівнянні з класичними епоксидними силерами AH Plus та
MMSeal. BJM Root Canal Sealer відповідає стандартам ISO та демонструє високу біосумісність. Існує
необхідність у додаткових дослідженнях, які могли

б підтвердити тривалість дії макромолекул у контакті з біоплівкою у максимально схожих до ротової
порожнини умовах. Якщо буде доведена необмежена тривалість дії, як нам обіцяють хіміки, то ми
зможемо опинитися в якісно новій ситуації – прогноз ендодонтичного лікування практично не буде
залежати від якості коронкової герметизації! Безумовно, це гіпотеза, і ми будемо чекати результатів
досліджень.
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ущільнювачів кореневих каналів на основі трьох
видів епоксидних смол – один новий і два старих.
Рукопис готується до публікації.
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Root Canal Sealers as Biofilm
Prevention: Facts and Speculations
M. Solomonov
Abstract
The present paper is dedicated to the
influence of endodontic sealer composition on
the microbial biofilmwithin the root canal. The
data of the recent studies concerning the use
of insoluble macromolecules andnanoparticles
as antibacterial agents included in the root
canal sealers are also cited. Furthermore this
articlesummarizes the information about its
mechanisms of action on the endodontic
infection, advantages ofthese new disinfection
agents and the potential risks of its use.
Key words: root canal sealer, obturation of the
root canal, biofilm, disinfection, nanoparticles.

