Endodontisk behandling med

Mineral Trioxid Aggregat
PREBEN HØRSTED-BINDSLEV OG DAG ØSTAVIK

I mange år har amalgam med vekslende succes været det foretrukne materiale til apikal kavitetsaﬂukning efter rodspidsresektion. Af miljømæssige grunde har der været indført lovmæssige begrænsninger med det formål at udfase anvendelsen af
kviksølv samtidig med, at der har været diskussion om risiko for
sundhedsmæssige følger ved anvendelsen af amalgam. Materialer som forstærkede zinkilteeugenolcementer, glasionomercement og komposit plast har derefter været anvendt i de senere år.
Disse materialer kan resultere i bedre forsegling af kaviteten, højere vellykkethedsprocent bedømt klinisk radiologisk, men nogle
materialer er følsomme overfor fugt under placering og afbinding, og nogle kan være vanskelige at håndtere, hvorved resultatet ikke bliver optimalt. Mineral Trioxid Aggregat (MTA) blev
udviklet i 1990´erne med det formål, at skabe et produkt med
bedre forseglende egenskaber end de tidligere materialer, som
har været brugt til kavitetsaﬂukning efter rodspidsresektion eller parietal perforation.1 En række positive kasuistiske observationer efter behandling med MTA på disse indikationer medførte
interesse for at udvide behandlingsspektret. I de seneste år er der
derfor gennemført en række laboratorieforsøg og kliniske undersøgelser med forskellige variationer af MTA. Nærværende artikel
vil belyse MTA´s fysiske, kemiske og biologiske egenskaber samt
vurdere mulige anvendelsesområder.
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Fysisk-kemiske egenskaber
MTA består hovedsagelig af Portland Cement, som igen består af
en blanding af tricalciumsilikat, dicalciumsilikat, tricalciumaluminat og tetracalciumaluminuferrit.2,3 I forhold til ren Portland
Cement indeholder MTA mindre gips, hvilket er med til at forlænge afbindings- og arbejdstiden. Desuden er cementpartiklerne mindre og indeholder færre sporstoffer. Vismutoxid er tilsat for at forøge røntgenkontrasten, som er større end dentinets.
Ved blanding med destilleret vand i forholdet 3 dele pulver til 1
del væske dannes efter 3-4 timers initialafbinding en hård cement. Afbindingstiden afhænger blandt andet af mængden af
tilgængeligt vand under reaktionen, som medfører en let ekspansion. Maksimal styrke opnås først efter ﬂere uger, dvs. at der
pågår en kontinuerlig afbindingsproces ud over den initiale afbinding.
Persisterende bakterier i rodkanalsystemet er årsag til en
manglende heling af periapikal inﬂammation (apikal parodontitis) efter rodbehandling. En let ekspansion af det materiale, som
anvendes til apikal „forsegling“ efter rodspidsresektion kan derfor være hensigtsmæssig for at forhindre/mindske bakteriepenetration eller diffusion af toksiner eller substrat i mikrospalter
mellem fyldningsmateriale og kanalvæg. Flere undersøgelser
har da også vist, at MTA som fyldningsmateriale efter rodspidsresektion synes bedre at være i stand til at forhindre bakteriepenetration og væskediffusion end andre materialer, anvendt efter
resektion som amalgam, IRM og super EBA.3
På markedet ﬁndes for nærværende 2 fabrikater, ProRoot
(Dentsply, Konstanz, Tyskland) og MTA-Angelus (Angelus Dental Solutions, Londrina, Brasilien). ProRoot ﬁndes i 2 versioner,
en grå og en hvid cement. Den grå er baseret på gråt havsand, og
den hvide indeholder Aalborg White Portland Cement, som er
baseret på hvidt ﬂyvesand og indeholder mindre aluminium,
jern og magnesium. Den hvide variant er markedsført af kosmetiske grunde. MTA-Angelus afbinder hurtigere og indeholder
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større cementpartikler.4 Bortset fra, at den grå variant af ProRoot
cement ekspanderer signiﬁkant mere end den hvide variant,5 synes der ikke at være større forskelle i fysiske egenskaber mellem
de forskellige fabrikater.
Under afbinding er ph målt til 10-12, hvorfor alle MTA materialer har antibakterielle egenskaber i hvert fald i nogle dage efter placering i vævet. Trykbrudstyrke er efter ca. 3 ugers afbinding på linje med de forstærkede zinkilteeugenolcementer. Imidlertid er push-out-modstand en mere relevant parameter end
måling af trykbrudsstyrke, hvis MTA bruges som forsegling efter
resektion eller ved parietale perfortioner. Ved push-out-modstand forstås evnen til at modstå displacering som følge af tryk
på materialet. Aktuelt har dette betydning for, hvornår en permanent fyldning kan placeres ovenpå MTA fx ved lukning af en
subpulpal perforation. Den forlængede afbindingsproces afspejler sig også i push-out modstand, idet denne er betydeligt større
21 dage efter end umiddelbart efter den initiale afbinding. I øvrigt nedsættes push-out-modstanden signiﬁkant, hvis dentinen
har været kontamineret med blod.6

Biologiske egenskaber
Selv om det var materialets forseglende evne, som først initierede arbejdet med MTA, er det de biologiske egenskaber, som
har vakt størst interesse. Torabinejad og Pitt Ford gennemførte
i 90’erne en serie studier over cytotoksisitet, mutagenicitet og
vævsvenlighed og kunne konkludere, at materialet efter afbinding var uden vævsskadelige effekter, og at det tvært imod syntes at stimulere til vævsregeneration, når det blev placeret mod
bindevævet i parodontiet. I studier, hvor materialet blev brugt
som rodspidsfyldning på hunde, kunne de vise, at ny cement
kunne vokse direkte på materialet og reetablere et parodontium i kontinuitet med det intakte parodontium lateralt på roden.7
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Studierne blev fulgt op af en serie in-vitro tests, også over lækage og antibakteriel aktivitet, og resultater fra en række laboratorier har bekræftet de gode egenskaber.
Selve mekanismen bag de biologiske egenskaber er ikke godt
klarlagt, men ny forskning peger på ﬂere muligheder for hvordan
MTA kan stimulere regenerationsprocesserne.
I dentinen ﬁndes proteiner og andre organiske komponenter
med biologisk aktivitet. MTA placeret mod dentin bidrager til at
udløse adrenomedullin, TGF-?1, glykosaminoglykaner og nonkollagen-proteiner i tillæg til salte som kalcium og kalium.8 I bindevævet nær MTA vil man se stoffer som nestin, osteonectin,
osteocalcin og osteopontin.9 Udløsning af disse komponenter
tænkes at bidrage til rekruttering af multipotente celler. Disse vil
kunne udvikle sig til hårdvævsdannende celler af typen odontoblaster, cementoblaster, og osteoblaster, som netop skaber de
hårdvævsbarrierer, man efterstræber i al endodontisk behandling.
MTA kan også indvirke på inﬂammationsprocesserne ved infektion af pulpa og det apikale periodontium. Materialet inducerer migration af neutroﬁle granulocytter og påvirker både makrofager og mastceller. Dette kan ske via øget koncentration af
interleukin-1? og antimakrofag-inﬂammatorisk protein-2 (MIP2).10 Således er man begyndt at kortlægge vejen fra kemisk påvirkning med stoffer i MTA til rekruttering og aktivering af celler, som både stimulerer infektionsforsvar, og som initierer hårdvævsdannelse og regeneration.

Pulpaoverkapning
Endodontien starter med den kompromitterede pulpa. Forsøg på
indirekte og direkte overkapning har været gjort til alle den moderne odontologis tider. I dag er standardbehandlingen altid pulpaoverdækning med kalciumhydroxid, men brug af MTA i disse
situationer synes meget løfterige. I en serie kasuistikker har Bo130
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gen og medarbejdere11 vist, at der kan opnås meget gode resultater med MTA som direkte overkapningsmiddel. Sammenligninger af MTA med konventionel pulpaoverkapning med kalciumhydroxid, viser lige så gode eller en tendens til bedre resultater
med MTA.12-14

Pulpotomi
Ved pulpotomi i det primære tandsæt tilstræbes det at bevare
tanden – oftest en molar – uden smerter eller tydelige tegn på
apikal infektion indtil fældning, eller indtil den permanente første molar har opnået okklusion. Det vil sige, at den behandlede
tands funktionstid er begrænset til 6-8 år.
Formolcresol har i snart 80 år været det mest foretrukne medikament til pulpotomibehandling i det primære tandsæt, men
også kalciumhydroxidpræparater, zinkilteeugenolcement, kortikosteroid og ferrisulfat har været anvendt. Der har de seneste år
været en del modstand mod brug af formolcresol på grund af formaldehyds toksiske egenskaber herunder mulige risici for karcinogene- og mutagene følger. I Danmark må formolcresol således
kun anvendes efter særlig tilladelse. I sammenlignende kliniskrøntgentlogiske undersøgelser, hvor formolcresol og MTA har
været anvendt i ikke symtomgivende primære molarer med dybe
caries-angreb, har alle studier vist en vellykkethedsprocent lig
med eller højere i MTA gruppen end i formolcresolgruppen.15,16
Intern resorption er en ofte beskrevet komplikation efter pulpotomi i det primære tandsæt og hyppigst beskrevet efter behandling med kalciumhydroxid og zinkilteeugenolcement, mindre hyppigt efter formolcresol.16 I en metaanalyse hvor behandling med MTA blev sammenlignet med formolcresol fandtes
imidlertid signiﬁkant færre tilfælde med interne resorptioner efter sårbehandling med MTA.17
I histologiske undersøgelser er restpulpa efter behandling med
formolcresol devitaliseret i vekslende afstand fra formolcresol og
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den øvrige restpulpa præget af let inﬂammation. Histologiske
undersøgelser af vævsreaktioner i primære molarer på MTA er
sparsomme. I to publikationer sås restpulpa præget af vekslende
grader af hårdtvævsproduktion, dels i tæt relation til MTA, dels
længere apikalt.3

Apeksiﬁcering
Rodbehandling af unge, rodåbne permanente tænder er en vanskelig udfordring. Baggrunden er traumer i fronttandsområdet
og caries i præmolarer og molarer. Efter udrensning giver kanalens form ved apex problemer, fordi det er vanskeligt at kondensere mod et stort blødtvævsareal og at sikre fuldstændig udfyldning af kanalen, som er større i diameter ved rodspidsen end
længere koronalt. Ved såkaldt apeksiﬁsering stimuleres hårdtvævsdannelse apikalt, som muliggør en lukning/forsnævring af
pulparummet, således at det bliver muligt at kondensere og sikre
en tæt rodfyldning. Standardproceduren for apeksiﬁsering har
været en langvarig behandling med kalciumhydroxid, som gerne
skiftes ﬂere gange. Endelig rodfyldning og færdigbehandling af
tanden måtte vente til en solid barriere var dannet apikalt. Det
tager typisk ca. 12 måneder, inden barrieren er stærk nok.18
Der er nu lanceret en behandlingsmetode, hvor MTA erstatter
kalciumhydroxid. Her initieres hårdvævsproduktionen af MTA,
som imidlertid efterlades permanent i første seance (Fig. 1). Den
endelige rodfyldning og topfyldning kan lægges, så snart MTA er
stivnet, altså kun dage efter at behandlingen blev startet. Serier
med kasus, som er behandlet med denne metode, viser resultater, som kan sammenlignes med de resultater, der er opnået med
den langt mere tidskrævende procedure med kalciumhydroxid.19
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Figur 1: Apeksiﬁcering
A) To år efter traume mod overkæbeincisiv og gentagne behandlinger
med indlæg af kalciumhydroxid ses parodontitis apicalis, og der er
ﬁstel fra området. Efter grundig udrensning og skylning fyldes den
apikale del med MTA.
B) Efter ca. 1 måned ses fortsat roddannelse, begyndende periapikal
knogledannelse, og ﬁstlen er lukket. Rodkanalen efterfyldes med
termoplastisk materiale (kasus behandlet af J. Knudsen).

Reparation af perforationer
Et område, hvor MTA har vist specielt gode resultater, er behandling af parietale perforationer. Her har der knapt været nogen
standard for materialevalg tidligere, og amalgam, IRM, glassionomer og komposit har været brugt med svært varierende resultater. MTA er nu ganske dominerende til dette formål, både ved
laterale perforationer efter instrumentering af krumme og oblitererde kanaler og ved subpulpale perforationer under kavumpreparationer. Det er vist i mange kasuistikker og i kasus-serier,
at en sådan behandling må anses som forudsigelig.20 Dramatiske
tilfælde, hvor ﬂere millimeter af parietal knogle er eksponeret,
har vist god tilheling røntgenologisk, og funktionen er bibeholdt
uden kliniske symptomer (Fig. 2)
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Figur 2:
Tilheling efter behandling med MTA af massiv parietal perforation
A) Patienten blev henvist til specialklinik, efter at der var lavet en
parietal perforation mellem den distale og den palatinale rod.
B) Tanden blev rodfyldt og perforationen repareret med MTA.
C) Efter 2 år er tanden symptomfri og i normal funktion uden tegn på
inﬂammation (kasus behandlet af M. Kleivmyr).

Rodspidsresektion
Efter at amalgam nu ikke anvendes mere til fyldning af den apikale kavitet efter rodspidsresektion, har forstærkede zinkilteeugenol cementer som IRM og EBA været de mest foretrukne
materialer, selvom også glasionomercementer og plastmaterialer har været anvendt. Da MTA blev udviklet netop til lukning af
parietale perfortioner og kaviteter efter rodspidsresektion, er der
udført en lang række klinisk røntgenlogiske undersøgelser, men
meget få af disse har været prospektive og randomiserede.
I en mindre blindet undersøgelse, hvor resultat efter rodspidsresektion med MTA sammenlignedes med afglatning af den eksisterende rodfyldning, sås signiﬁkant bedre resultat efter MTA
(96% kontra 52%)21 (Fig. 3). I to større klinisk røntgenologiske
undersøgelser af heling efter rodspidsresektion, hvor MTA var
sammenlignet med IRM, sås en højere vellykkethedsprocent på
92% i MTA-gruppen mod 87% i IRM-gruppen men ingen signiﬁkant forskel.22,23
Histologiske dyreeksperimentelle undersøgelser har fundet
mindre periapikal inﬂammation og bedre heling i relation til apikale fyldninger med MTA end ved amalgam. Også sammenlignet
med de forstærkede zinkilteeugenol cementer sås mindre peria134
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Figur 3:
MTA som fyldning efter rodspidsresektion
A) Parodontitis apicalis omkring rodspidsen på tidligere rodfyldt
præmolar i overkæben.
B) Tolv måneder efter rodspidsresektion og aﬂukning af apikal kavitet
med MTA ses normale periapikale forhold (kasus behandlet af R.
Christiansen).

pikal inﬂammation.2,24,25 Endvidere fandtes hyppigt cementlignende hårdtvævs apposition i umiddelbar relation til MTA.
Konkluderende synes MTA således på basis af nuværende resultater fra dyreeksperimentelle og klinisk røntgenologiske undersøgelser af en begrænset længde på ca. 2 år at være et velegnet materiale til fyldning af den apikale kavitet. Om MTA-cementerne er bedre end fx de forstærkede zinkilteeugenol-cementer, må ﬂere velgennemførte langtidsstudier vise.

Håndtering på klinikken
MTA pulver (ProRoot) leveres i små fugttætte poser sammen
med sterilt vand i afmålt mængde og forseglet i ampuller. Pulver
og væske blandes omhyggeligt på steril plade i 30 sekunder.4
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Konsistensen skal være som fugtet strandsand. Ofte vil cementen
hurtigt føles for tør pga. vandfordampning; konsistensen kan så
justeres med et par dråber sterilt vand. Cementen kan appliceres
i kaviteten med en speciel pistol, eller med MTA specialstoppere.
Stopperne kan også anvendes til en let kondensering. Ved direkte
overkapning og pulpotomi anbefales en lagtykkelse af MTA på 2
mm.26 Ved rodspidsresektion præpareres en apikal kavitet på
mindst 3 mm, som fyldes med MTA. Pistolens rør er ikke bøjeligt,
hvilket kan vanskeliggøre applicering i nogle kirurgiske situationer. I det hele taget kræver det nogen øvelse at håndtere og placere cementen. Ved rodfyldning apikalt i rodåbne tænder anbefales en tykkelse på ca. 5 mm. for at minimere mikrolækage.3 At
placere og kondensere MTA apikalt selv i brede og rodåbne kanaler kan også være vanskeligt. Nogle klinikere har fortyndet MTA
til sealer-konsistens og placeret MTA med en rodspiral. Andre
anbefaler at kondensere MTA i normal konsistens ved hjælp af en
guttaperka point, tilpasset den apikale diameter,27 og atter andre
kondenserer ved indirekte brug af ultralyd, hvor en lille stopper
bringes i kontakt med MTA, og denne derefter „aktiveres“ ved
kontakt til et ultralydsapparat.28
Som det fremgår, forsøges placering og kondensering løst på
forskellig vis, uden at man i øjeblikket kan fastlægge en „golden
standard“.
Da cementen kræver fugt for at afbinde, og den først er initialt afbundet efter ca. 4 timer, har man diskuteret nødvendigheden af at placere fugtet gaze ovenpå cementen efter direkte
overkapning eller pulpotomi især i tilfælde, hvor en efterfølgende fyldning medfører kondenseringstryk. Der er ikke konsensus om dette spørgsmål.3,29 Flere angiver imidlertid, at dentinen i kavitet eller rodkanal bør være fugtig inden MTA placeres, og da rodfylning først laves efter 24 timer, lægges ofte en
fugtet vatpellet eller paperpoint i kanalen i det første døgn. Det
frarådes at anvende EDTA som sidste skyllemiddel inden applicering af MTA i rodkanaler, da rester af EDTA kan interferere
med cementens afbinding.30 Blanding med chlorhexidin synes
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derimod ikke at have nogen effekt på tætheden af den lagte
fyldning.31
At bruge MTA rutinemæssigt som konventionel rodfylningscement er ikke indiceret pga. store vanskeligheder med fjernelse
ved en eventuel revision. Men det kan synes nærliggende at forsøge udvikling af en rodfyldningssealer, som kan anvendes sammen med points, og som er baseret på MTA. Indledende tæthedsundersøgelser med en sådan eksperimentel calcium-silikat sealer er publiceret men endnu ikke kommercielt tilgængelig.32,33

Konklusioner
MTA repræsenterer et meget lovende skridt fremad indenfor et i
forvejen anerkendt princip for hårdtvævsregeneration, idet materialets virkningsmekanismer synes at være nært beslægtede
med kalciumhydroxidets, men med teknologiske såvel som biologiske fordele. Selvom cementen har vist meget positive resultater indenfor en lang række anvendelsesområder, hvor hårdtvævsdannelse er ønskværdigt, er der endnu uafklarede spørgsmål
bl.a. mht. kliniske problemsstillinger, men forskning indenfor
området er intensiv og resultaterne lovende.
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