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ENDODONŢIE 6
OBTURAŢIA ENDODONTICĂ ADEZIVĂ

Adhesive root canal fi lling
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REZUMAT
Obturaţia de canal adezivă s-a introdus ca o alternativă la obturaţia cu gutapercă şi cimenturi de sigilare 
convenţionale în speranţa de a ameliora succesul în timp al tratamentelor endodontice. După peste un deceniu 
de utilizare clinică rezultatele sunt însă contradictorii. Ţinând cont de preţul de cost mult mai ridicat şi de 
parametrii clinici pentru moment discutabili ai obturaţiei de canal adezive, pare rezonabil ca gutaperca şi sealerii 
convenţionali să rămână materialele preferate în obturarea canalelor radiculare.

Cuvinte cheie: obturaţie de canal, materiale convenţionale, materiale adezive

ABSTRACT
The adhesive root canal fi lling was introduced as an alternative to gutta-percha and conventional sealers aiming 
to improve the long lasting success of the endodontic treatments. However, after more than one decade of 
clinical use the results are controversial. Taking into account the much higher cost and for the time being clinical 
parameters in debate of the adhesive root canal fi lling, it seems reasonable to still consider gutta-percha and 
conventional sealers as preferential materials for the root canal fi lling.

Keywords: root canal fi lling, conventional materials, adhesive materials

SCOPUL OBTURAŢIEI DE CANAL

Obiectivele endodonţiei clinice actuale sunt să 
prevină apariţia parodontitelor apicale, să vindece 
parodontitele apicale acute şi cronice odată ce aces-
tea au apărut şi să menţină dinţii cât mai mult timp 
pe arcadă într-un stadiu funcţional, în absenţa simp-
tomatologiei clinice.

În ciuda numeroaselor materiale şi metode de 
tratament puse la dispoziţie de industria tehnologică 
de profi l, caria dentară şi complicaţiile ei – parodon-
titele apicale acute şi cronice – pun încă probleme 
consumatoare de timp şi resurse, în vederea alegerii 
celor mai adecvate materiale şi tehnici de tratament.

Incidenţa mare a parodontitelor apicale acute şi 
cronice pune sub semnul întrebării calitatea trata-
men tului endodontic, cel mai important factor răs-
punzător de rezultatul vindecării acestor afecţiuni. 

Astfel, devine tot mai importantă necesitatea ame-
liorării tratamentului endodontic, atât în ceea ce 
priveşte curăţarea, sterilizarea, cât şi etanşeizarea 
sistemului de canale radiculare printr-o obturaţie de 
canal corectă, tridimensională.

Stabilizarea rezultatelor tratamentului endo don-
tic depinde în primul rând de realizarea unei ob-
turaţii de canal precisă, omogenă, tridimensională 
şi în al doilea rând de calitatea restaurării coronare 
fi nale care să împiedice contaminarea canalului ra-
dicular cu salivă.

Obturaţia de canal trebuie să prevină infi ltrarea 
exudatului din ţesuturile parodontale în canalul ra-
di cular, să prevină reinfectarea dinspre coronar a 
sistemului endocanalicular curăţat şi sterilizat, pre-
cum şi să sigileze bacteriile restante în interiorul 
ca  nalului, într-un mediu unde nu se pot multiplica. 
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Conform defi niţiei Asociaţiei Endodontiştilor 
Americani (AAE), obturaţia endodontică este re-
prezentată de umplerea completă, tridimensională a 
spaţiului endodontic, până la nivelul joncţiunii ce-
mento-dentinare, fără depăşirea importantă a aces-
teia sau infraobturare.

MATERIALE ACTUALE DE 
OBTURAŢIE DE CANAL

Obturaţia de canal presupune folosirea în aso-
ciere a unui material primar de obturare, stabil 
dimensional şi în cantitate cât mai mare (cum este 
gutaperca sau, mai nou, Resilon) şi o cantitate mi-
nimă de ciment de sigilare.

Spaţiul endodontic comunică cu cel periodontal 
nu doar la nivelul foramenului apical, ci şi prin 
canale accesorii, laterale, furcale, obturarea lor 
etanşă împiedicând apariţia leziunilor de origine 
endodontică. Din acest motiv, un obiectiv major 
care trebuie atins în cursul obturării canalelor ra-
dicu lare este creşterea cantităţii de material primar 
reprezentat de gutapercă sau Resilon (aproximativ 
90%), în defavoarea celei de sealer (aproximativ 
10%).

Prevenirea şi vindecarea parodontitelor apicale 
acute şi cronice depind de mai mulţi factori. Aceştia 
pot fi  (1):
• factori preoperatori:

 – existenţa parodontitei apicale, tratament pri-
mar sau retratament; 

• factori operatori:
 – preparaţia canalului radicular;
 – calitatea sigilării spaţiului endodontic;
 – existenţa accidentelor iatrogene;

• factori postoperatori:
 – infi ltraţia coronară;
 – aplicaţia ulterioară a unui pivot.

De-a lungul anilor s-au realizat numeroase studii 
pentru a evalua efi cacitatea diferitelor tehnici de 
obturaţie de canal folosind gutapercă şi sealer, de a 
conduce spre vindecarea leziunilor periapicale. 
(2,3)

Studii efectuate in vitro au demonstrat eşecul 
gutapercii şi al sealerului de a obtura întreg spaţiul 
endodontic. (4,5) Gutaperca cu sau fără ciment ofe-
ră o barieră slabă, aproape inexistentă în prevenirea 
migrării bacteriilor din direcţie coronară în sens 
apical deoarece ea nu aderă de pereţii canalului ra-
dicular, ci doar se adaptează la ei.

Pe de altă parte, studiile longitudinale pe pacienţi 
cu dinţi obturaţi cu gutapercă şi sealer au raportat 
un succes remarcabil. (6,7) Aceasta înseamnă că 
există un factor major care contribuie la vindecarea 

leziunilor, chiar dacă s-a demonstrat incapacitatea 
gutapercii de a adera şi de a umple perfect canalul 
radicular, şi acest factor este etanşeitatea obturaţiei 
coronare care poate preveni infi ltraţiile ulterioare şi 
reinfectarea spaţiului endodontic. (8)

Succesul în timp al tratamentului endodontic se 
datorează în mare parte calităţii restaurării coronare 
şi, în acest sens, poate fi  deosebit de avantajoasă 
crearea unei bariere la nivelul orifi ciului canalului 
radicular care să prevină infi ltraţiile ulterioare spre 
apex. Această barieră se poate realiza cel mai bine 
din materiale compozite.

Tendinţele moderne în tratamentul endodontic 
se bazează în primul rând pe progresul tehnologic, 
datorită apariţiei unor materiale şi tehnologii sofi s-
ticate cum sunt instrumentarul rotativ, tehnici noi 
de obturaţie a canalului radicular, dispozitive de 
magnifi caţie, iluminaţie, de imagistică digitală sau 
computer tomografi că.

Chiar dacă gutaperca rămâne la ora actuală ma-
terialul de obturaţie cel mai folosit în endodonţie, 
ea nu este totuşi un material de obturaţie ideal. 
Apărute în ultimii ani şi „împrumutate“ din terapia 
restaurativă, materialele cu priză duală de tipul com-
pozitelor sunt adezive la pereţii canalului radicular 
şi realizează atât sigilarea spaţiului endodontic faţă 
de fl uidele tisulare periapicale, cât şi sigilarea la ni-
velul orifi ciului coronar al canalului radicular. Ast-
fel, aceste materiale au rolul de a nu mai permite 
recontaminarea cu fl uide din cavitatea bucală atunci 
când, din anumite motive, restaurarea coronară se 
pierde sau devine defi citară. (9)

OBTURAŢIA DE CANAL ADEZIVĂ 

În 2004 a fost introdus pe piaţă un nou material 
de obturaţie de canal numit Resilon (Resilon 
Research LLC, Madison, CT, USA) împreună cu 
un sistem adeziv numit Epiphany (Pentron Clinical 
Technologies, Wallingford, CT, USA), în încercarea 
de a îmbunătăţi sigilarea canalului radicular, factor 
esenţial în menţinerea în timp a rezultatelor tra ta-
mentelor endodontice.

Produsul Resilon a fost imaginat ca o alternativă 
la obturaţiile convenţionale cu gutapercă. Acest 
material poate preveni microinfi ltraţiile dinspre 
coronar, prin aceasta oferind o sigilare superioară 
gutapercii. (10-13) Resilon este un polimer al ca-
pro lactonei bazat pe adeziunea la dentina pereţilor 
radiculari şi se compune din conurile Resilon, 
sealerul pe bază de răşini compozite duale şi pri me-
rul autogravant.

Conurile Resilon au următoarea compoziţie: 
poli caprolactonă, sticlă bioactivă, oxid de bismut şi 
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sulfat de bariu. Conurile pot fi  standardizate, de di-
fe rite mărimi şi conicităţi (0,02, 0,04, şi 0,06), co-
nuri nestandardizate sau accesorii şi pelete pentru 
sistemele de injectare. Ele pot fi  utilizate în oricare 
din tehnicile de obturare cunoscute. De ase menea, 
în cazul retratamentelor pot fi  îndepărtate cu 
ajutorul solvenţilor uzuali. (14)

Primerul autogravant se compune din hidroxietil 
metacrilat, acid sulfonic, apă şi iniţiator de polime-
rizare şi are rolul de a condiţiona suprafaţa dentinară 
a pereţilor radiculari, de a o demineraliza şi de a 
expune matricea de colagen. (15) 

Epiphany sealer se găseşte într-o seringă cu do-
uă compartimente, este automixabil şi este puternic 
radioopac. Matricea răşinică se compune din Bis-
GMA, etoxilat Bis-GMA, UDMA, metacrilaţi hi-
dro fi lici, hidroxid de calciu, sulfat de bariu, oxid de 
bismut şi silicaţi şi se leagă atât de dentină, cât şi de 
conurile Resilon.

Deoarece are o priză duală, atât auto, cât şi foto, 
este indicat să fi e fotopolimerizat imediat după fi -
na lizarea obturaţiei radiculare dinspre coronar, timp 
de 40 de secunde, însă el va polimeriza complet 
după 45 de minute. Toate cele 3 componente ale 
sistemului, legate între ele şi la dentina radiculară, 
vor forma un ansamblu cunoscut sub numele de 
monobloc endodontic. 

Materialul obturează nu doar întregul sistem en-
dodontic, în special în cazul canalelor la care poate 
fi  aplicată condensarea la cald, dar diminuează şi 
infi ltraţiile coronare prin sigilarea cu bonding a 
tubulilor dentinari.

Prima generaţie de materiale era compusă din 
răşini metacrilate hidrofi le (Hydron; Hydron Tech-
nologies, Pompano Beach, FL, USA).

A doua generaţie este reprezentată de EndoRez 
(Ultradent, South Jordan, UT, USA) şi foloseşte 
monomeri răşinici nehidrofi lici care se aplică în 
canal după îndepărtarea detritusului dentinar rema-
nent (smear layer).

A treia generaţie reprezentată de RealSeal 
(Sybron Endo, Orange, CA, USA) şi Epiphany 
(Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT, 
USA) conţin primerul autogravant şi sealerii 
respectivi.

A patra generaţie cuprinde MetaSEAL (Parkell, 
Farmington, NY, USA), RealSeal SE (SybronEndo) 
şi Epiphany SE (Pentron Clinical Technologies) ce 
conţin compozite fl uide cu primer autogravant in-
cor porat şi monomeri acizi.

Apariţia sealerilor autogravanţi a îmbunătăţit 
mult tehnica de aplicare în special în treimea api-
cală, unde primerul este greu de aplicat corespun-
zător. (16) 

Sistemul de obturare Resilon este astăzi dispo-
nibil sub formă de conuri şi pelete Resilon, primer 
şi sealer sau conuri şi pelete Resilon şi sealer auto-
gravant. De asemenea, sistemul include şi un carrier 
aplicator. (17) 

PARTICULARITĂŢI ALE 
TEHNICII DE LUCRU CU RESILON

 – condiţionarea canalului prin introducerea 
unui con de hârtie impregnat în primer cu 
care se tapetează pereţii;

 – introducerea Realseal în canal, similar celor-
lalţi sealeri;

 – se poate folosi orice tehnică de obturaţie, nu 
ne cesită aparatură specială. 

Diferenţe faţă de obturaţiile cu gutapercă:
 – lavaj fi nal al canalului cu EDTA 17% de-

oarece hipocloritul de sodiu afectează proce-
sul de adeziune dentinară;

 – evitarea, din acelaşi motiv, a alcoolului pen-
tru desicarea pereţilor dentinari;

 – Resilon devine plastic la o temperatură mai 
mică şi de aceea setarea temperaturii la apa-
retele System B sau Obtura se va face la 
150oC;

 – fotopolimerizarea obturaţiei radiculare fi nale 
dinspre coronar timp de 40 de secunde;

 – în interiorul canalului sealerul va polimeriza 
complet în cca 45 de minute;

 – obturaţia coronară se poate realiza în aceeaşi 
şedinţă cu obturaţia radiculară, cu materiale pe 
bază de răşini compozite fotopolimerizabile.

EFICIENŢA OBTURAŢIEI 
DE CANAL ADEZIVE

Pentru a compara sigilarea oferită de Resilon/
Epiphany faţă de gutapercă şi sealerii convenţionali, 
s-au efectuat numeroase studii experimentale folo-
sind teste de penetrare a culorii, de fi ltrare a fl uidelor 
şi de testare a infi ltraţiilor bacteriene, în urma căro-
ra s-a afi rmat că Resilon a suferit o infi ltraţie mai 
redusă decât gutaperca. (11,12)

Shipper şi colab., 2004 (4) au arătat că infi ltraţia 
bacteriană cu Streptoccocus mutans şi Enterococcus 
faecalis la 30 de zile de la obturaţie era mai mică în 
cazul folosirii Resilon faţă de folosirea gutapercii. 

Alte studii au demonstrat că nu există diferenţe 
semnifi cative statistic între cele două tipuri de ob-
turaţie, deoarece infi ltraţia bacteriană apare la ace-
leaşi niveluri şi cu aceeaşi viteză şi în cazul folosirii 
Resilon/Epiphany, dar şi comparativ cu gutapercă/
AH Plus. (3,4,18,19)
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Efectul substanţelor de lavaj şi al medicaţiei in-
tracanalare a fost investigat de Pasqualini şi colab., 
2008 prin studii de infi ltraţie microbiană la dinţii 
obturaţi cu Resilon/Epiphany. Astfel, oxigenul eli-
berat de către hipocloritul de sodiu inhibă polime-
rizarea şi conduce la o adeziune mai slabă între 
material şi peretele dentinar.

Acidul ascorbic, acidul citric precum şi EDTA 
17% pot inhiba acest efect nedorit. De asemenea, 
alcoolul nu este recomandat deoarece produce 
desicarea pereţilor dentinari, iar pentru un maxim 
efect adeziv este sufi cientă o dentină puţin umedă, 
aşa cum se obţine prin uscarea pereţilor cu conurile 
de hârtie.

Primerul se va aplica doar pe pereţii canalului şi 
nu va extruza apical. Cu ajutorul microscopului se 
poate observa dacă primerul a rămas în canal, iar 
dacă este în exces se va îndepărta.

Hidroxidul de calciu folosit ca pansament medi-
camentos interşedinţe nu a avut infl uenţe negative 
asupra capacităţii de sigilare a Resilon/Epiphany, 
deşi teoretic Ca(OH)2 remanent poate neutraliza 
primerul acid datorită pH-ului ridicat. (20)

Sealerul Epiphany are şi o bună penetrabilitate 
în tubulii şi ramifi caţiile canalului radicular. Într-un 
studiu realizat in vitro, Patel şi colab. (21) au de-
monstrat o capacitate superioară semnifi cativ statis-
tic a Epiphany/Realseal de a pătrunde în tubulii 
dentinari şi canaliculele accesorii comparativ cu 
Tubliseal, un sealer pe bază de oxid de zinc-euge-
nol. De asemenea, Epiphany/Realseal au arătat o 
biocompatibilitate excepţională cu ţesuturile peria-
pi cale, limitând reacţiile infl amatorii post-obturaţie 
de canal. (22)

Îmbunătăţirea adezivităţii la dentină şi creşterea 
rezistenţei dinţilor trataţi endodontic cu Resilon/
Epiphany sunt concepte controversate. Conform 
fa bricantului, polimerul policaprolactonic Resilon 
conţine dimetacrilaţi care se leagă de sealerul meta-
crilic care la rândul lui se leagă de dentină, rezultând 
un monobloc care întăreşte dinţii. Anumite studii in 
vitro au demonstrat într-adevăr o adeziune semnifi -
cativă a Resilon/Epiphany la pereţii dentinari com-
parativ cu gutaperca şi AH Plus. (4,23) 

Pe de altă parte, Gesi şi colab., 2005, dar şi De 
Deus şi colab., 2009 (24,25) au arătat că adeziunea 
de inter faţă obţinută cu conurile Resilon şi sealerul 
Epiphany nu este superioară celei obţinute de 
gutapercă şi sealerii obişnuiţi. Mai mult, se pare că 
Resilon este susceptibil de hidroliză enzimatică şi 
alcalină, rata de hidrolizare a policaprolactonei de 
către lipaza PS şi colinesteraza crescând propor-
ţional cu creşte rea concentraţiei enzimelor. (26)

Într-un studiu efectuat de Hammad şi colab., 
2007 (27) s-a demonstrat că dinţii obturaţi cu mate-

riale răşinice au o rezistenţă crescută la fractură 
comparativ cu dinţii obturaţi cu gutapercă şi sealer 
pe bază de oxid de zinc-eugenol.

De asemenea, un studiu in vitro făcut de Teixeira 
şi colab., 2004 (15) a arătat că rezistenţa la fractură 
a dinţilor obturaţi cu Resilon era mai mare faţă de 
cei obturaţi cu gutapercă şi AH 26, atât în cazul 
condensării laterale, cât şi verticale. Însă pentru a 
întări dinţii ar trebui ca modulul de elasticitate al 
Resilon să fi e comparabil cu cel al dentinei (15.000-
18.000 Mpa), în realitate acesta fi ind mult mai mic. 
(28)

Prin analiza comparativă a adeziunii oferite de 
Epiphany şi AH Plus (sealer pe bază de răşini epoxi), 
s-a constatat că sealerul răşinic a prezentat o adezi-
une semnifi cativ superioară celei oferite de Ephiphany, 
chiar în condiţiile condiţionării suplimentare a ca-
nalului radicular executate înaintea aplicării aces-
tuia din urmă. O posibilă explicaţie pentru acest 
fapt ar fi  crearea unor puternice legături covalente 
între răşinile epoxi şi grupările amino din reţeaua 
colagenică a peretelui dentinar radicular. (29) 

Totodată, calitatea sigilării apicale obţinute cu 
Resilon şi Epiphany se pare că nu este superioară 
celei realizate de gutapercă şi alţi sealeri, datorită 
contracţiilor de polimerizare care apar între conuri 
şi sealer, acest fenomen fi ind infl uenţat şi de pre-
zenţa tubulilor dentinari apicali. (18)

Epiphany conţine monomeri ionici şi hidrofi lici 
care îl fac susceptibil la absorbţia apei. O mare 
capacitate hidrofi lică nu este de dorit în cazul unui 
sealer, deoarece, pe de o parte, aceasta îl poate face 
să elibereze componente care pot fi  iritante pentru 
parodonţiul apical, iar pe de altă parte disoluţia 
poa te provoca apariţia de goluri între peretele den-
tinar şi materialul de obturaţie de canal, ceea ce 
poate cauza infi ltraţii apicale ulterioare şi compro-
miterea în timp a tratamentului endodontic. (30,31)

Toate aceste studii experimentale nu au ţinut 
însă cont de condiţiile particulare ale mediului bu-
cal, cu variaţii de temperatură şi supraîncărcări 
o clu zale în masticaţie care pot duce la formarea de 
goluri între dentină şi materialul răşinic şi, prin 
aceasta, la microinfi ltraţii ulterioare. Cu toate aces-
tea, ele rămân un mijloc efi cient de testare a noilor 
materiale de obturaţie de canal.

În cazul reluărilor de tratament, apare necesitatea 
îndepărtării cu uşurinţă a materialelor de obturaţie 
de canal. Sistemul Resilon/Epiphany poate fi  înde-
părtat din canal folosind solvenţi uzuali, instrumente 
manuale şi rotative sau prin aplicarea de căldură. 
Dezobturarea necesită un timp de lucru mai înde-
lungat şi are o efi cacitate mai redusă, pereţii radi-
culari mai păstrând urme de material aderent. (16). 
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Somma şi colab., 2008 (32) au comparat efi caci-
tatea acelor de dezobturare rotative Mtwo şi Protaper, 
precum şi a acelor manuale Hedstrom în dezob-
turarea a 3 materiale de obturaţie de canal diferite: 
gutapercă, Resilon şi EndoRez, studiind dinţii la 
stereomicroscop şi SEM şi au constatat, pe lângă 
un timp de lucru mai redus în cazul acelor rotative, 
pereţi dentinari mai puţin dezobturaţi în cazul 
Resilon comparativ cu gutaperca. 

În ciuda rezultatelor contradictorii obţinute de 
diversele studii experimentale, practicienii s-au 
arătat interesaţi de comportamentul clinic al acestor 
noi materiale de obturaţie de canal.

Un studiu clinic realizat la Universitatea din North 
Carolina în colaborare cu diferite clinici particulare 
pe dinţi cu şi fără parodontite apicale cronice 
obturaţi cu ajutorul Resilon/Epiphany, a arătat la 
monitorizarea de 1 an o rată de vindecare de 90%, 
un rezultat excelent pentru acest nou sistem de 
obturare. (33) 

De asemenea, un studiu clinic pe 103 dinţi a re-
levat rezultate similare în vindecare între sistemele 
adezive şi non-adezive convenţionale de obturare a 
canalului radicular (34). Cu toate acestea, studiile 
clinice efectuate până în prezent având ca subiect 
rezultatele tratamentului endodontic folosind răşini 

adezive sunt insufi ciente pentru a trage o concluzie 
în privinţa acestor materiale. (35)

Anatomia structurală a sistemului endodontic şi 
heterogenitatea compoziţiei dentinare nu sunt în 
general favorabile legăturilor adezive, iar materia-
lele pe bază de răşini meta-acrilice suferă importante 
contracţii volumetrice după priză. (25) Această 
modifi care volumetrică este incompatibilă cu o 
bună aderenţă a materialului de obturaţie la peretele 
canalului dentinar.

CONCLUZII

Sistemul Resilon, cu conceptul său inovator de 
adeziune la pereţii dentinari, constituie o alternativă 
practică la obturaţia de canal convenţională cu 
gutapercă.

Rezultatele contradictorii ale studiilor actuale 
experimentale trebuie luate în considerare pentru 
justa evaluare din perspectivă clinică a materialelor 
adezive de obturaţie de canal. 

Ţinând însă cont de preţul de cost mult mai ridi-
cat şi de parametrii clinici discutabili ai obturaţiei 
de canal adezive, se pare că gutaperca şi sealerii 
convenţionali rămân în continuare materialele pre-
ferate în obturarea canalelor radiculare.
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