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ENDODONŢIE 7
NECUNOAŞTEREA MORFOLOGIEI RADICULARE 
INTERNE – MOTIV DE EŞEC AL TRATAMENTULUI 
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REZUMAT
Cunoaşterea morfologiei sistemului endodontic este esenţială în efectuarea atât a unui tratament, cât şi a unui 
retratament efi cient şi predictibil. Una dintre multiplele probleme ce pot apărea în timpul şi după tratamentul 
endodontic se datorează neînţelegerii anatomiei spaţiului endodontic. Scopul acestui articol este acela de a 
evidenţia, printr-un caz clinic, eşecul unui tratament endodontic primar datorat necunoaşterii morfologiei interne 
a frontalilor inferiori, ceea ce a dus la erori în prepararea cavităţii de acces endodontic, omiterea instrumentării, 
lavajului şi obturării celui de-al doilea canal, ceea ce în timp a dus la dezvoltarea unei leziuni apicale manifeste. 
În vederea obţinerii unui rezultat fi nal satisfăcător, s-a procedat la retratarea corectă, de data aceasta, a celor 
două canale, şi la obturarea cât mai etanşă a acestora, urmând ca pacientul să fi e monitorizat radiologic şi/sau 
computer tomografi c pe o perioadă de cel puţin 2 ani.

Cuvinte cheie: incisivi inferiori, morfologie endodontică, obturaţie de canal incompletă, 
retratament

ABSTRACT
Knowledge regarding the morphology of the endodontic system is crucial when performing both a treatment and 
a retreatment which should be both effi cient and predictable. The misapprehension regarding the anatomy of 
the root canals is one of the various issues which might occur during the endodontic treatment, as well as after-
wards. The aim of this article is to emphasize, through a clinical case, the failure of a primary endodontic treat-
ment, due to the misapprehension regarding the internal morphology of the inferior incisors, which in turn led to 
errors in preparing the cavity for endodontic access, to neglect the instrumentation, the lavage and the obtura-
tion of the second canal, and fi nally determining the occurrence of a manifest apical lesion. In order to achieve 
a good fi nal result, the two canals underwent correct retreatment and tight obturation, after which the patient will 
be radiologically and/or computertomographical monitored for at least two years.

Keywords: inferior incisors, morphology of root canal, incomplete root canal fi lling, 
retreatment

INTRODUCERE

În ciuda respectării procedurilor terapeutice de 
bază, ne putem confrunta cu eşecul unui tratament 

endodontic. Unul din motive pentru explicarea 
acestui eşec este imposibilitatea operatorului de a 
re cunoaşte şi localiza într-o rădăcină canalele supli-
mentare. 
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Conceptul că fi ecare rădăcină prezintă câte un 
canal nu mai este demult valabil. Există numeroase 
studii privitoare la variaţiile morfologice interne ce 
pot apărea la nivelul unei rădăcini. Primele cercetări 
în acest sens îi aparţin lui Vertucci, care, prin tehnici 
speciale de transparentizare, a reuşit să evidenţieze 
o multitudine de posibilităţi de localizare şi con fl u-
are a canalelor într-o rădăcină (8 tipuri de con fi  gu-
raţii spaţiale) (1,2).

Referitor la frontalii inferiori, în aproximativ 
30% dintre cazuri, Vertucci a reperat două canale 
(1,2), Kartal şi colab. au raportat prezenţa a două 
canale în 45% dintre cazuri (3), iar Madeira în 11% 
dintre cazuri (4). Diferenţele apărute se pot datora 
de signu  lui studiului (tehnici in vivo/ex vivo), teh ni-
cilor de identifi care a canalelor (examinare radio lo-
gică, secţionarea rădăcinii, transparentizare), sau 
ti purilor rasiale (5).

PREZENTARE DE CAZ

Pacient în vârstă de 38 de ani se prezintă în pu-
seu acut, acuzând durere spontană, continuă, in-
tensă, iradiată, precum şi edem al mucoasei vesti-
bulare în dreptul frontalilor inferiori, buzei in  fe-
 rioare şi regiunii mentoniere, însoţite de alterarea 
stării generale, cu febră (38oC) şi frisoane. Ante ce-
dentele personale patologice generale nu au fost 
semnifi cative, însă din cele locale s-a obţinut in for-
maţia că a suferit un tratament endodontic în urmă 
cu 10 ani la nivelul dinţilor 3.1, 4.1, 4.2.

Examinarea extraorală evidenţiază prezenţa tu-
me facţiei şi congestia tegumentelor acoperitoare 
din zonele amintite anterior, iar palparea pune în 
evi denţă adenopatie submandibulară de partea 
dreaptă şi submentonieră, cu ganglioni măriţi de 
vo lum, duri şi dureroşi.

Examenul intraoral evidenţiază, de asemenea, 
congestia şi tumefacţia mucoasei vestibulare în 
dreptul 3.1, 4.1, 4.2, cu accentuarea desenului vas-
cular la acest nivel. Palparea la acest nivel este du-
reroasă şi se percepe indurare. Examenul odontal la 
acest nivel semnalează modifi carea de culoare în 
roşu a dinţilor 3.1, 4.1 şi 4.2 ce prezintă supracingu-
lar la nivelul feţelor orale obturaţii de compozit, 
semne ale unui tratament endodontic efectuat în an-
te cedente. Percuţia verticală este extrem de dure-
roasă la nivelul celor trei frontali. 

Examenul radiologic pune în evidenţă existenţa 
unor tratamente endodontice incomplete şi neo mo-
gene la nivelul celor trei frontali amintiţi şi prezenţa 
unei leziuni de radiotransparenţă, de dimensiuni 
mari, ce cuprinde apexurile celor trei dinţi (Fig. 1).

În urma investigaţiilor efectuate se stabileşte 
diagnosticul de parodontită apicală acută. Având în 

vedere starea generală a pacientului, se recurge la 
drenajul endodontic al dinţilor implicaţi şi la tra ta-
ment general cu antibiotice şi antiinfl amatoare pe o 
perioadă de 5 zile. După remiterea fenomenelor in-
fl a matorii, se recurge la retratarea celor trei dinţi 
după următorul protocol:

• corectarea cavităţii de acces cu extinderea 
către lingual;

• reperarea celui de-al doilea canal (canalul lin-
gual), deoarece era prezent la toţi cei trei fron-
talii;

• dezobturarea canalelor;
• determinarea lungimii de lucru; 
• efectuarea tratamentului chemo-mecanic pe 

ambele canale (lărgire cu sistemul Protaper 
Next, lavaje cu hipoclorit de sodiu 2,5%, 
EDTA 17%, clorhexidină, activare ultrasonică);

• pansament medicamentos cu hidroxid de cal-
ciu pentru două săptămâni;

• obturarea canalelor prin condensare verticală 
la cald;

• restaurarea coronară.
Odată ce parametrii clinici s-au echilibrat ime-

diat după fi nalizarea primei etape de tratament (tra-
tamentul medicamentos), abordarea terapeutică s-a 
considerat a fi  corectă. La o lună de la fi nalizarea 
tra tamentului endodontic dinţii afectaţi au fost im-
plicaţi într-un proces de albire mixtă (internă şi 
externă), iar după încă alte două săptămâni s-a efec-
tuat refacerea coronară de durată (Fig. 2). Pacientul 
a fost introdus într-un program de monitorizare cli-
nică şi radiologică pe o perioadă de 24 de luni.

DISCUŢII

Examinarea cu atenţie a dintelui de tratat în 
timpul preparării cavităţii de acces şi al reperării 

FIGURA 1. Rx preoperatorie
Tratament endodontic preexistent cu obturaţii de canal 
incomplete şi neomogene. Se observă, de asemenea, 
existenţa unui canal suplimentar la nivelul tuturor incisivilor
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canalelor este extrem de importantă. Un motiv frec-
vent pentru ratarea localizării celui de-al doilea ca-
nal la incisivii mandibulari este conformarea ina-
decvată a cavităţii de acces endodontic ce lasă 
lin gual o insulă de dentină ce de obicei acoperă cel 
de-al doilea canal.

În literatura de specialitate, procentul de pre-
zenţă a unui canal suplimentar la nivelul frontalilor 
inferiori variază între 11-68%, însă de cele mai 
multe ori cele două canale se unesc în treimea 
apicală (1-3 mm de apex) (6-10). Din această pers-
pectivă, clinicienii care se confruntă cu efectuarea 
de tratamente endodontice la nivelul incisivilor in-
feriori trebuie să considere din start că acesti dinţi 
au două canale şi prin urmare trebuie să prepare o 
cavitate de acces de dimensiuni şi localizare cores-
punzătoare, după care să inspecteze camera pulpară 
în vederea căutării celui de-al doilea canal.

Numai dacă după efectuarea acestor paşi nu se 
reperează un al doilea canal, atunci putem considera 
că este un singur canal (6,7). Introducerea micro-
scopului endodontic în practica curentă endodontică 
uşurează considerabil evidenţierea canalului supli-
mentar.

În cazul clinic prezentat s-au reperat două canale 
la nivelul tuturor frontalilor ce au necesitat retrata-
ment endodontic. Astfel, la nivelul lui 4.2 şi 3.2 am 
întâlnit tipul II Vertucci, în timp ce 3.1 a prezentat 
două canale separate tip IV Vertucci, situaţie mai 
rar întâlnită la acest nivel.

Atât pe radiografi a preoperatorie, cât şi pe cea 
post operatorie s-a observat prezenţa unui canal su-
plimentar şi la nivelul lui 3.2 (tip III Vertucci), dinte 
ce nu era implicat în patologia apicală. Aşadar, toţi 
incisivii inferiori ai pacientului prezintă câte un ca-
nal suplimentar.

Cunoaşterea posibilităţii de confl uenţă a cana-
lelor în treimea apicală trebuie să se răsfrângă în 
calitatea tratamentului endodontic, deoarece acest 
aspect morfologic se impune a fi  identifi cat încă din 
etapa de determinare a lungimii de lucru.

În acest context, instrumentarea urmează a se 
efec tua pe lungimi diferite pe cele două canale, evi-
tându-se astfel lărgirea excesivă în treimea apicală 
şi riscul de iatrogenie prin transpoziţie apicală in-
ternă sau externă (formă de lacrimă), care apar ca o 
consecinţă a calibrului mai îngust la nivelul con fl u-
enţei canalelor faţă de segmentul fi nal apical.

Instrumentarea rotativă a canalelor se va efectua 
cu prudenţă, deoarece pot surveni fracturi ale in-
stru mentarului la nivelul zonei de confl uare. Atenţie 
maximă trebuie acordată şi la obturarea canalelor, 
deoarece pot apărea spaţii vide în treimea lor api-
cală.

 CONCLUZII

Cazul de faţă demonstrează că abordarea con-
ven ţională a spaţiului endodontic (localizarea cana-
lelor, instrumentare, lavaj, dezinfecţie, obturare) 
poate reprezenta o situaţie acceptabilă de tratament 
în cazul frontalilor inferiori cu canale suplimentare.

Acest caz clinic înfăţişează importanţa majoră a 
cunoaşterii preoperatorii a posibilelor anomalii ale 
canalelor radiculare. Există situaţii când este difi cil 
să se identifi ce pe radiografi e existenţa unui canal 
suplimentar, aşa că inspectarea şi vizualizarea ca-
merei pulpare, încă din etapa tratamentului endo-
dontic iniţial, rămân esenţiale.

Desigur, introducerea microscopului operator în 
practica curentă endodontică uşurează şi mai mult 
evi denţierea canalelor suplimentar. Utilizarea teh-
ni  cilor şi echipamentelor moderne în tratamentul 
endodontic al dinţilor cu anatomie radiculară com-
plexă creşte rata de succes a terapiei conservatoare, 
în ultimul timp renunţându-se frecvent la inter ven-
ţiile de chirurgie endodontică. 

FIGURA 2. Rx postoperatorie
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