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REZUMAT
Sistemul endodontic complex al premolarilor doi maxilari prezintă variaţii în cadrul diferitelor populaţii. Scopul 
acestui studiu a fost să evalueze morfologia canalelor radiculare ale premolarilor doi maxilari la populaţia ro-
mânească. Numărul rădăcinilor, al canalelor radiculare şi confi guraţia endodontică au fost determinate utilizând 
radiografi i, atât în incidenţă vestibulo-palatinală, cât şi mezio-distală. Au fost evaluate conform clasifi cării lui 
Weine. Din cei 480 de dinţi, 90,83% au prezentat o rădăcină şi 66,67% un canal. Frecvenţa premolarilor doi 
maxilari cu două canale (33,12%) nu trebuie însă subestimată. Cunoaşterea variaţiilor morfologiei radiculare 
interne ale premolarilor doi superiori într-o anumită populaţie orientează clinicianul în abordarea corectă a 
tratamentului endodontic.
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ABSTRACT
The complex root canal system of maxillary second premolars shows variations among different populations. 
The aim of this study was to evaluate the root canal morphology of second maxillary premolars in the romanian 
population. The number of roots, root canals and the root canal confi guration were investigated using radio-
graphs in both buccal-oral and mesio-distal incidence. They were categorized using Weine’s classifi cation. 
Among the 480 teeth, 90.83% had one root and 66.67% one root canal. The frequency of secondary maxillary 
premolars with two root canals (33.12%) shouldn’t be underestimated. Knowing the variations of the internal 
root canal morphology of maxillary second premolars in a certain population can lead the clinician to a better 
approach of the endodontic treatment.
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INTRODUCERE

Cunoaşterea variabilităţilor morfologiei dentare 
constituie premisa unui tratament endodontic pre-

dictibil. Curăţirea şi debridarea corectă a sistemului 
endodontic depinde nu numai de tehnica aleasă, ci 
şi de aprecierea corectă a spaţiului tridimensional 
din interiorul rădăcinii. Existenţa unuia sau a mai 
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multor canale orienteză clinicianul spre o preevazare 
şi o lărgire corespunzătoare pentru a realiza o obtu-
raţie de canal completă şi etanşă, fără însă a slăbi 
rezistenţa rădăcinii. (1,2)

Premolarul doi maxilar poate avea un model 
ana  tomic complex, pornind de la varianta cu un ca-
nal şi până la cazurile singulare cu patru canale. (3) 
Varianta morfologică cea mai frecventă rămâne cea 
cu o rădăcină şi un canal, dar nu trebuie sub es timată 
ponderea celorlalte confi guraţii. (4-7) Mor fo logia 
dinţilor permanenţi diferă în funcţie de rasă (6,8,9), 
etnie (10), vârstă (11,12) şi sex (13). 

Studiul de faţă îşi propune o evaluare radiologică 
a morfologiei premolarului doi maxilar la populaţia 
românească.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul variaţiilor morfologice ale premolarilor 
doi superiori s-a realizat pe un număr de 480 de 
pre molari extraşi de la pacienţi din mai multe ca bi-
nete stomatologice din România. Criteriul principal 
de selecţie a fost integritatea coronară şi radiculară 
a dinţilor pentru a putea fi  apreciaţi din punct de 
vedere al morfologiei externe. Patru examinatori 
independenţi au evaluat dinţii cuprinşi în studiul 
statistic. Premolarii doi maxilari au fost radiografi aţi 
în două incidenţe, vestibulo-orală şi mezio-distală, 
cu ajutorul aparatului digital Xmind (Satelec), pro-
gramul software utilizat fi ind Digora (Soredex), la 
un timp de expunere de 0,4 secunde. Incidenţa me-
zio-distală a oferit posibilitatea aprecierii numărului 
de canale, evitându-se suprapunerea inerentă a ca-
na lelor vestibular şi palatinal din incidenţa retroal-
veolară, vestibulo-orală, izometrică şi ortoradială 
(Fig. 1). Au fost cuprinse în diagrame numărul ră-
dă cinilor, al canalelor şi preponderenţa în funcţie 
de clasifi carea lui Weine.

REZULTATE

Din cei 480 de dinţi studiaţi, un număr de 436 au 
prezentat o rădăcină (90,83%). Cu două rădăcini au 
fost decelaţi 43 de dinţi (8,96%) şi cu trei rădăcini 
un singur dinte (0,21%) (Diag. 1). 

În ceea ce priveşte numărul de canale, 66,67% 
(320 de dinţi) au prezentat un canal, 33,12% (159 
de dinţi) două canale şi 0,21% trei canale (un dinte) 
(Diag. 2) 

Premolarul doi maxilar cu o singură rădăcină 
relevă în 73,40% un canal cu un foramen (Tip I 
Weine), în 12,61% două canale care confl uează, 
pre zentând un singur foramen apical (Tip II Weine), 
în 10,78% din cazuri se întâlnesc două canale cu 

două foramene separate (Tip III Weine) şi în 3,21% 
un canal care se divide în treimea medie sau apicală, 
având două foramene apicale (Tip IV Weine). 

FIGURA 1. Premolar doi superior – fotografi ere şi 
radiografi ere în două incidenţe

DIAGRAMA 1. Ponderea rădăcinilor la premolarul doi 
maxilar
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DISCUŢII

Erupţia premolarului doi maxilar are loc la 10-12 
ani, iar închiderea apexului la 12-14 ani (14,15). 
Lungimea medie a acestui dinte este de 21,5 mm 
(14,16). Lungimea sa maximă este de 21 mm, cea 
minimă de 19 mm, iar intervalul de variaţie de 4 
mm (17). Premolarul doi superior prezintă în ge-
neral o rădăcină, uneori două (8,2% dintre cazuri 
după Ingle, 9% după Tronstad) (18,19) şi, mai rar 
decât în cazul premolarului unu maxilar, trei ră-
dăcini (20-23). Ingle descrie varianta rădăcinii care 
se bifurcă în treimea medie (17). Se întâlnesc şi ră-
dăcini care se bifurcă pentru a se reuni din nou la 
apex (16). Frecvent există curburi radiculare în 
zona apicală, cel mai des spre distal sau uneori în 
baionetă. La premolarii doi maxilari cu o rădăcină, 
de obicei există un canal cu formă de ovoid cu 
diametrul mic mezio-distal şi cu secţiune circulară 
la apex, cu un singur foramen apical (tip I Weine) 
(17,23). Mai rar există confi guraţia Weine de tip II 
şi foarte rar de tip III. Pot fi  prezente şi confi guraţii 
de tip IV Weine (23). Un canal unic, de formă ovo-
idă, este situat central în 60% dintre cazuri (24). 
Frec vent este însă de forma unei fi suri, caz în care 
trebuie abordat ca şi cum ar fi  două canale (25). La 
dinţii cu două rădăcini, fi ecare rădăcină prezintă de 
obicei un canal (23), iar la cei cu trei rădăcini există 
trei canale (19,21,23). După Vertucci, există un 
singur foramen apical în 75% dintre cazuri, două 
foramene în 24% dintre cazuri şi trei în 1% dintre 
cazuri (8). Se des crie prezenţa frecventă a canalelor 
laterale şi accesorii (14,26) (Fig. 2) şi a canalelor 
transversale, de legătură în cazul variantelor cu 
două canale prin ci pale radiculare (14). Castellucci 
susţine că morfo logia premolarilor 2 maxilari este 
simetrică, aceeaşi pe ambele hemiarcade (25). 
Văzut dinspre vesti bular, dintele este înclinat spre 
distal cu 19°, iar ca mera pulpară are o dimensiune 

meziodistală redusă. Dinspre aproximal, se observă 
înclinarea spre pala tinal cu 9° a dintelui, dimen-
siunea mare vestibulo-orală a camerei pulpare (17) 
şi cele două coarne pul pare, cel vestibular şi cel 
palatinal (16). Pe secţiunea transversală, în special 
în zona coletului, se poate observa dimensiunea 
vestibulo-orală a camerei pul pare, mult mai mare 
decât cea mezio-distală (16, 17). Forma secţiunii 
transversale a camerei pul pare variază în funcţie de 
confi guraţia canalelor – formă de oval turtit mezio-
distal pentru dinţii cu un canal sau forma cifrei 8 
sau de panglică în cazul prezenţei a două canale 
(23). În cazurile de dinţi cu două canale, unul ves-
tibular şi unul palatinal, orifi ciile de emer genţă ale 
ca nalelor corespund vârfurilor cus pizilor (19).

Studii recente realizate în China au demonstrat o 
variaţie morfologică populaţională considerabilă. 
45,4% dintre cei 392 de dinţi examinaţi cu ajutorul 
computer tomografului cu fascicul conic (CBCT) 
au prezentat un canal radicular şi 54,3% două ca-
nale (27). Un alt studiu populaţional, realizat în 
Bra zilia, prin transparentizare, a relevat un canal în 
67,3%, două canale în 32,4% şi trei canale în 0,3%. 
Dintre dinţii studiaţi, 90,3% au prezentat o singură 
rădăcină şi 9,7% două rădăcini (28). Realizând o 
statistică a diverselor studii s-a obţinut o valoare 
medie de 50,3% premolari doi superiori cu un 
canal, 46,5% cu două canale, 1,2% cu trei canale şi 
2% cu alte confi guraţii (18). 

Studiul nostru radiologic ex vivo ne-a permis o 
radiografi ere în incidenţă mezio-distală, imposibil 
de realizat la pacient. Rezultatele noastre sunt si-
milare cu cele obţinute pe populaţia braziliană (28). 
Clinic, morfolgia complexă a premolarului doi su-
perior necesită frecvent utilizarea unor tehnici ima-
gistice actuale, cum ar fi  computer tomograful cu 
fascicul conic (CBCT) şi câmp îngust de vizualizare, 
care ne permite evaluarea cu acurateţe, tridimen sio-
nală a complexităţii sistemului endodontic în toate 
cele trei secţiuni, axială, sagitală şi coronală (29).

DIAGRAMA 2. Ponderea canalelor la premolarul doi 
maxilar

FIGURA 2. Premolar doi 
superior cu canale accesorii
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CONCLUZII

Succesul tratamentului de canal depinde de o 
serie de factori, cum ar fi  un diagnostic precis, teh-
nica de tratament biomecanic aleasă cores pun zător 
cazului clinic, utilizarea corectă a soluţiilor de lavaj 
endodontic, realizarea obturaţiei de canal complete 
şi etanşe. Punctul de plecare însă al oricărui plan de 
tratament este cunoaşterea morfologiei endodontice 
şi mai ales a variabilităţilor anatomice, ce pot infl u-
enţa gradul de difi cultate a manevrelor terapeutice. 
Premolarii doi maxilari sunt consideraţi dinţi difi cil 

de tratat endodontic din cauza numărului variabil 
de rădăcini şi canale, a depresiunilor longitudinale 
de pe suprafeţele rădăcinilor, a variaţiilor de formă 
ale camerei pulpare, a localizării podelei camerei 
pulpare, a nivelului bifurcaţiei canalului radicular 
(30). Vizualizarea preoperatorie cu ajutorul radio-
grafi ilor excentrice şi a CBCT-ului constituie pre-
misa aprecierii corecte a morfolgiei premolarilor 
superiori pentru a asigura un tratament endodontic 
corespunzător, datorită identifi cării tuturor cana le-
lor radiculare.
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