
Zastosowanie bioaktywnych materiałów do leczenia próchnicy korzeniowej  
Opis problemu: 

 

W codziennej praktyce stomatolog  spotyka się z różnymi sytuacjami. Do gabinetu może trafić pacjent, u którego zostanie 

zdiagnozowana  próchnica korzenia zlokalizowana poniżej brzegu korony porcelanowej . Pojawia się  wtedy pytanie jak 

poradzić sobie z tym problemem? Usunąć istniejącą koronę , wyleczyć próchnicę, a następnie wykonać nową pracę 

protetyczną? - dla pacjenta wiąże się to z kolejnym dużym wydatkiem. Czy może próbować wyleczyć próchnicę korzenia 

bez usuwania korony i w ten sposób zachować pracę protetyczną? Dodatkowym problemem może być sytuacja, że 

próchnica korzenia znajduje się na strategicznym filarze długiego przęsła mostu. Jaką decyzje podejmiemy? Każda z nich 

niesie za sobą jakieś konsekwencje, zwłaszcza ekonomiczne. A co  w sytuacji, kiedy koszty wymiany pracy protetycznej są 

dla pacjenta zbyt wysokie? Jakie są opcje? 

 

Activa :Bioaktywny materiał do rekonstrukcji tkanek 

 

Kluczowym aspektem, który będzie miał wpływ na możliwość rekonstrukcji utraconych tkanek zęba lub korzenia poniżej 

istniejącej odbudowy protetycznej, jest kliniczny dostęp do obszaru uszkodzenia. Często zmiany próchnicowe 

zlokalizowane są poddziąsłowo, więc dostęp do nich może wymagać wykonania plastyki dziąsła, lub zabiegu płatowego w 

celu uzyskania dobrego dostępu do uszkodzonych struktur. Czasami w zupełności wystarczające do tego typu procedur 

jest zastosowanie lasera stomatologicznego. Odpowiednia długość fali lasera umożliwia miejscową hemostazę, a w 

porównaniu z elektrochirurgią, laser jest mniej inwazyjny i powoduje znacznie mniej powikłań w postaci miejscowej 

martwicy. Ponadto, przeciwwskazaniem do stosowania elektrokoagulacji są prace protetyczne z metalowym pobrzeżem. 

Kolejnym klinicznym problemem jest budowa korzenia, która uniemożliwia adhezję materiałów stomatologicznych na 

bazie żywic. Udokumentowano, że cementy  szkłojonomerowe wykazują znacznie lepsze przyleganie do zębiny niż żywice. 

Niedogodnością w stosowaniu tradycyjnych szkłojonomerów może być ich aplikacja w trudno dostępnych miejscach oraz 

konieczność utrzymania suchości pola zabiegowego w celu utwardzenia materiału, które może czasami trwać nawet kilka 

minut. Cementy szkłojonomerowe modyfikowane żywicą znacznie lepiej nadają się do zastosowania w takich sytuacjach, 

ale niestety nie zapewniają one długoczasowej dyfuzji jonów przez żywicę ograniczając "leczenie” tylko do okolicy, gdzie 

materiał został użyty. Nowy bioaktywny materiał RMGI ( Activa Restorative: Pulpdent Corporation) został opracowany tak, 

aby zachować właściwości cementów szkłojonomerowych i umożliwić ciągłą dyfuzję jonów przez materiał do struktur 

zęba, a jednocześnie dzięki połączeniu z bioaktywną matrycą kompozytową wzbogaconą kauczukiem, absorbować siły 

naprężeń i nacisku. Jest nietypowa cecha dla materiałów RMGI . Activa została wybrana do uzupełnienia ubytków 

próchnicowych usytuowanych na trudnodostępnych powierzchniach korzeni zębów trzonowych. 

Przypadek kliniczny: odbudowa uszkodzonych struktur korzenia zęba za pomocą bioaktywnych materiałów do odbudowy 

1.  2.  

ryc. 1 Próchnica korzenia nad koroną metalowo-porcelanową. Pacjentka w wieku pow. 60 lat, od wielu lat leczona 

periodontologicznie. Po utracie zębów bocznych w szczęce planowana jest rekonstrukcja oparta na implantach, jednak w 

chwili obecnej głównym celem leczenia jest utrzymanie dotychczasowych uzupełnień jak najdłużej. W celu uzyskania 

dostępu do obszaru ubytku wykonano zabieg z odwarstwieniem płata pełnej grubości. Użyto okrągłego polimerowego 

wiertła SmartBur II ( SS Biały ) aby ostrożnie usunąć tkanki próchnicowe. Następnie zastosowano 37 % kwas fosforowy aby 

wytrawić ubytek przez 2-3 sekundy, po czym wypłukano go dużą ilością wody. Osuszono powietrzem , ale tak, by nie 



przesuszyć powierzchni zębiny. Założono metalową kaniulę od końcówki do mieszania Activa, która dzięki możliwości 

zagięcia pod dowolnym kątem, pozwala na aplikację materiału nawet w trudno dostępnych miejscach Ważne jest, aby nie 

nałożyć zbyt dużej ilości preparatu, gdyż ze względu na trudny dostęp, usunięcie nadmiarów może być problematyczne. 

Idealnym rozwiązanie jest zastosowanie takiej ilości materiału, która nie będzie wymagała opracowania po utwardzeniu. 

ryc. 2 przedstawia materiał Activa po umieszczeniu w ubytku i utwardzaniu światłem. Po sprawdzeniu poprawności 

umieszczenia materiału za pomocą zdjęcia skrzydłowo–zgryzowego, zreponowano płat i ustabilizowano za pomocą szwów 

międzybrodawkowych przy użyciu nici silikonowych. Po tygodniu szwy usunięto.  

3.   4.  

ryc. 3 pokazuje podobny rodzaj uszkodzenia korzenia widoczny w obrazie radiologicznym na mezjalnej  części korzenia 

zęba filarowego ( ząb 47 ) w rozległym moście. Ze względów finansowych podjęto decyzję o próbie pozostawienia zęba 

filarowego i uzupełnienia ubytku za pomocą  Activa Restorative .  

ryc. 4 przedstawia zdjęcie rentgenowskie pooperacyjne po umieszczeniu Activa i przywróceniu ciągłości tkanek na 

powierzchni korzenia zęba . Podczas preparacji nie stwierdzono obnażenia miazgi, a pacjent został poinformowany o 

warunkowym przeprowadzeniu zabiegu. Zabiegi zostały wykonane w oparciu o doniesienia, które mówią, że usunięcie 

próchnicy i umieszczenie bioaktywnego materiału wypełniającego takiego jak Activa Restorative, dzięki wymianie jonowej 

spowoduje remineralizację zębiny i jednocześnie umożliwi przedłużenie czasu użytkowania stałego uzupełnienia 

protetycznego  

Wnioski 

Dwa przedstawione przypadki pokazują, iż zęby z nawracającymi ogniskami próchnicy i w trudno dostępnych obszarach 

zostały zachowane dzięki zastosowaniu bioaktywnych materiałów, które zapobiegają dalszej utracie zęba i przedłużają 

żywotność istniejących uzupełnień protetycznych. Jest to jeden z wielu przykładów klinicznych, gdzie bioaktywny materiał 

do odbudowy, taki jak Activa Restorative okazuje się niezwykle przydatny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej pacjentów. 
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A Clinical Dilemma 

Every restorative dentist at some point will be faced with a patient that presents with root caries apical to an existing crown margin.  

The choice is whether to remove the existing crown and additional decay and replace the crown or to attempt to directly restore the 

affected area without crown replacement.  Let’s further assume that this root caries exists on a strategic abutment of a long span 

bridge….this compounds the decision, especially if economics does not allow the patient to replace the bridge.  What are the options 

now? 

Activa: A Bioactive Restorative Material 

One critical aspect that will impact on the ability to restore an area of the tooth or root below an existing restoration will be clinical 

access to the area.  Often these lesions will be subgingival, so access to restore may require a gingivoplasty, or “mini flap procedure” to 

access all the restorative margins.  If a flap procedure is not needed for access, use of a soft tissue dental laser is ideal for this procedure. 

The wavelength of a diode laser can help with localized hemostasis and is considerably less invasive as far as a zone of necrosis, when 

compared to electrosurgery.  Also, it is difficult to use electrosurgery instrumentation safely around metallic restorations.  The second 

clinical problem is that the surface of the root is not a very good substrate on which to use resin bonded dental materials.  It is well 

documented that glass ionomers cements “seal” this type of dentin better than adhesive resins.  The difficulty in using traditional glass 

ionomers may be in the clinical placement into these difficult to reach areas and then maintaining the field to allow for the self cure set 

of the material, which may be minutes.  Light cured resin modified glass ionomers offer a more realistic approach utilizing command 

set, but often do not allow long-term diffusion of ions through the resin limiting the “healing affects” of the material.  A new RMGI 

restorative material (Activa Restorative: Pulpdent Corporation) has been show to allow continual passive diffusion of ions through the 

restorative material and have excellent compressive strength, which is unusual for light cured RMGI materials.  Activa was chosen to 

restore this carious lesion on the root of this posterior tooth with a full coverage restoration. 

Clinical Case:  Root Surface Repair With A Bioactive Restorative Material 

The patient in Figure 1 presented with root surface decay apical to existing porcelain to metal crown.  She is in her late sixties and has 

battled periodontal disease most of her life.  Having lost several maxillary posterior teeth and had them replaced with implants, the 

treatment goal at this time is to maintain her existing restorations as long as possible.  In order to gain access to the carious area, a full 

thickness flap was reflected.  A SmartBur II (SS White) round polymer bur was used to carefully excavate the carious area.  37% 

Phosphoric acid is used to “clean the preparation” for 2-3 seconds, then rinsed away with copious amounts of water.  Air dry, but do not 

over desiccate the surface of the dentin.  The metal canula of mixing tip for Activa Restorative is ideal for access in this area as it can be 

bent to the appropriate angle to allow for easy and precise delivery of the restorative material to the center of the preparation.  It is 

important not to over fill the preparation to limit the amount of finishing, since access to the restoration with finishing instrumentation 

will be difficult.  Ideally, just enough Activa Restorative should be placed so that removal of excess or finishing after curing is not 

needed.  Figure 2 shows the Activa Restorative material after placement and light curing.  After verifying the accuracy of placement 

with a bitewing radiograph, the flap will be closed with a silk suture through each side of the interproximal papilla.  After one week, the 

suture is removed.  Figure 3 shows a similar type of lesion radiographically on the mesial abutment (tooth number 31) of a long span 

bridge.  It is financially not feasible for this patient to have the bridge replaced at this time.  Rather than section away the pontics (tooth 

numbers 29 and 30) from the anterior abutment and extract the distal abutment, it was decided to see if the lesion could be excavated 

and successfully restored using Activa Restorative.  Figure 4 is a postoperative radiograph after placement of Activa Restorative on the 

root surface of tooth number 31.  There was no pulp exposure during preparation and the patient is told “we will see how the tooth 

responds to therapy”.  Our hope is that by removing the caries and placing a bioactive restorative material such as Activa Restorative, 

that the ion exchange will help to remineralize any affected dentin remaining and the clinical life of this fixed prosthesis will be 

extended for an indefinite period of time. 

Conclusion 

Two cases have been presented where teeth with recurrent root caries in difficult to access areas have been restored with a bioactive 

restorative material in hopes of preventing further tooth loss and extending the life of the existing restorations.  This is one of many 

clinical examples where a bioactive restorative material, such as Activa Restorative will prove to be extremely useful in our quest to 

help our patients maintain their dental health. 

 


