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ENDODONŢIE 9
TRATAMENTUL ENDODONTIC ÎN REZORBŢIA 

RADICULARĂ INFLAMATORIE CU LOCALIZARE 
APICALĂ 
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REZUMAT
Rezorbţiile radiculare apicale infl amatorii constituie frecvent rezultatul unei infl amaţii cronice de lungă durată. 
Netratate, aceste situaţii pot duce la pierderea de ţesut dur dentar şi chiar la pierderea dintelui. Managementul 
acestor leziuni constă în tratamentul endodontic în mai multe şedinţe, utilizând hidroxidul de calciu ca medicaţie 
intracanalară şi aplicaţiile de MTA. Tratamentul endodontic într-o singură şedinţă (single-visit) poate fi  con si-
derat, de asemenea, o opţiune. Cazurile noastre clinice arată importanţa diagnosticului corect al rezorbţiilor 
radiculare infl amatorii cu localizare apicală şi aprecierea evoluţiei după tratamentul endodontic cu ajutorul com-
puter-tomografului cu fascicul conic (CBCT). Tratamentele s-au dovedit a fi  un succes. Cu toate că unele ob-
turaţii de canal par radiologic incomplete din cauza defectelor oblice, iar rădăcinile au rămas scurte, func-
ţionalitatea dinţilor a putut fi  păstrată. Informaţia precisă infl uenţează atât diagnosticul, cât şi planul de tratament.

Cuvinte cheie: rezorbţie radiculară infl amatorie, parodontită apicală, CBCT

ABSTRACT
Apical infl ammatory root resorptions are frequently the result of long lasting chronical infl ammation. Untreated, 
these situations can lead to loss of hard tissue and even the loss of the tooth. The management of these lesions 
consists of multi-visit canal treatment, with calcium-hydroxide as interappointment dressing and application of 
MTA. Single-visit treatment may be also an option. Our clinical cases show the importance of correct diagnosis 
of the apical infl ammatory progressive root resorptions and the evaluation of the outcome of the endodontic 
treatment due to the use of cone-beam computing tomography (CBCT). The treatments proved to be success-
ful. Although some of the root canal fi lling seem to be incomplete on radiographs, because of the oblique defect 
and the roots remained short, the functionality of the teeth could be preserved. Precise information infl uences 
the diagnosis and the treatment planning decision.
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INTRODUCERE

Rezorbţia radiculară este asociată frecvent cu 
in fl a maţia de origine microbiană. (1) Rezorbţia ra-
di culară progresivă infl amatorie cu localizare api-

cală are cel mai frecvent o etiologie de natură en-
dodontică. Rezorbţia poate afecta zone ale pereţilor 
radiculari apicali situaţi intra- sau extracanalar, 
infl uenţând în mod decisiv planul şi prognosticul 
tra tamentului endodontic. Cazurile clinice prezen-
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tate evidenţiază rolul computer-tomografului cu 
fas cicul conic (CBCT) în diagnosticarea şi apre ci-
erea evoluţiei rezorbţiei radiculare progresive infl a-
matorii cu localizare apicală şi modalităţile de tra-
ta ment conservator al acestei patologii. 

Caz clinic 1
Pacientul în vârstă de 28 de ani a fost direcţionat 

spre serviciul de endodonţie pentru tratamentul de 
specialitate al dintelui 36. Dintele era asimptomatic 
la momentul prezentării, percuţia în ax negativă, 
palparea vestibulară şi linguală nedureroase. Testele 
de vitalitate s-au dovedit a fi  negative. La inspecţie 
s-a observat o obturaţie ocluzo-distală, cu recidivă 
de carie penetrantă în camera pulpară. Pe radiografi a 
preoperatorie se observă rădăcina distală rezorbită, 
de lungime considerabil mai redusă comparativ cu 
rădăcina mezială. Dintele nu prezintă tratament en-
dodontic. Periapical, imaginea nu este concludentă 
pentru o parodontită apicală cronică (Fig. 1).

La scanarea cu computer-tomograful cu fascicul 
conic (CBCT) cu câmp îngust de vizualizare, pe 
sec ţiunile coronală şi axială se observă defectul re-
zorbtiv oblic. Se vizualizează rezorbţia treimii api-
cale a rădăcinii, determinată de parodontita apicală 
cronică. Defectul osos se evidenţiază cu acurateţe 
maximă pe secţiunea sagitală, scorul CBCTPAI 
fi ind de 3 (diametrul leziunii 2-4 mm) (Fig. 2). 

Dupa anestezia loco-regională, izolarea cu diga 
şi crearea cavităţii de acces s-au negociat canalele 
cu ace Kerr #10. Odontometria s-a realizat cu aju-
torul apexlocatorului Root ZX II (J Morita, USA), 
stabilindu-se următoarele lungimi de lucru fi nale: 
canalul mezio-lingual 18 mm, canalul mezio-ves ti-
bular 17 mm, canalul distal 14,5 mm. Tratamentul 
me canic a fost efectuat cu sistemul rotativ ProTaper 
Next (Dentsply, Maillefer, Elveţia) până la acul X2 
pentru canalele meziale, iar canalul distal a fost 
instrumentat manual până la un master apical de 
0,40 mm. Din cauza rezorbţiei oblice, diametrul 
apical al canalului radicular distal s-a dovedit a fi  
mai larg, constricţia apicală fi ind desfi inţată. Forma 
canalului a fost dată de tehnica de instrumentare 
step back, instrumentele fi ind retrase cu câte 0,5 mm 
la fi ecare augmentare a dimensiunii, imprimând o 
co nicitate de 10%, astfel încât forţele rezultate în 
timpul compactării verticale să se descompună pe 
planul înclinat al pereţilor radiculari, evitându-se 
de păşirea cu material de obturaţie, inerentă în cazul 
unui apex larg. Protocolul de irigare a constat din 
lavaje cu hipoclorit de sodiu 5,25% încălzit la 40ºC. 
După uscare s-a aplicat pastă de hidroxid de calciu FIGURA 1. 36 – radiografi e preoperatorie

FIGURA 2. Imagine CBCT a dintelui 36. Reconstrucţie tridimensională (stânga sus), secţiune axială (dreapta 
sus), secţiune coronală (stânga jos) şi secţiune sagitală (dreapta jos)
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pentru şapte zile. În şedinţa urmatoare s-a îndepărtat 
pansamentul medicamentos. Obturaţia defi nitivă 
s-a realizat prin tehnica undei continue de com pac-
tare verticală la cald a gutapercii, utilizând ca sealer 
AhPlus (Dentsply, Maillefer, Elveţia). Conformarea 
zonei de control apicală a permis realizarea unei 
obturaţii de canal fără depăşire, chiar în condiţiile 
unui apex larg (Fig. 3).

realizat după obturaţia de canal evidenţiază modelul 
de rezorbţie şi dimensiunea reală a PAC (Fig. 7). Pe 
radiografi a de control la 1 an se observă vindecarea 
completă a PAC (Fig. 8). Pe CBCT-ul de moni to-
rizare la 1 an se vizualizează însă persistenţa unei 
zone de radiotransparenţă, micşorată însă semni fi -
cativ faţă de situaţia iniţială, valoarea CBCTPAI 
modifi cându-se de la 3 la 2. Cu toate că rădăcinile 
au fost scurtate din cauza defectului rezorbtiv cu 
4-5 mm către vestibular, dintele a rămas pe arcadă, 
având o importanţă protetică strategică ca ultim 
stâlp distal al unei protezări fi xe. Tratamentul într-o 
singură şedinţă s-a dovedit a fi  efi cient, dintele fi ind 
clinic asimptomatic şi funcţional.

FIGURA 3. 36 – radiografi e postoperatorie 
imediată

Caz clinic 2
Pacientul în vârstă de 55 ani a fost trimis în cli-

nica de endodonţie pentru prezervarea dintelui 38, 
pentru a fi  utilizat în scop protetic ca stâlp de punte 
dis tal. Clinic dintele a fost asimptomatic. Pe radio-
grafi a preoperatorie, dintele prezenta o obturaţie de 
canal sub standard, incompletă şi neomogenă pe ră-
dăcina mezială şi lipsa totală a obturaţiei de canal 
pe rădăcina distală. La nivel apical se poate iden-
tifi ca o parodontită apicală cronică (PAC) care im-
plică ambele rădăcini, defectul rezorbtiv de la ni-
velul rădăcinii distale ridicând probleme de tehnică 
terapeutică (Fig. 4). Odontometria a stabilit lungimi 
de lucru pentru canalul disto-lingual de 12,5 mm, 
disto-vestibular de 7,5 mm, mezio-lingual de 12,5 
mm, mezio-vestibular de 8,5 mm şi medio-mezial 
de 10,5 mm. Analizând lungimile de lucru putem 
deduce că rezorbţia este oblică dinspre vestibular, 
iar cele trei canale meziale au apexuri separate. Ca-
nalele au fost instrumentate cu sistemul Protaper 
Universal (Dentsply, Maillefer, Elveţia). S-au lărgit 
până la F3 canalele disto-lingual, mezio-lingual şi 
medio-mezial, iar pentru canalele mezio-vestibular 
şi disto-vestibular acul fi nal utilizat a fost F5. 
Lavajele endodontice au fost realizate cu hipoclorit 
de sodiu 5,25% încălzit la 40ºC, iar irigarea fi nală 
cu MTAD™ (Dentsply Tulsa Dental Specialties, 
Tulsa, Oklahoma). Obturaţia de canal s-a efectuat 
cu un dop apical de 4 mmMTA-Angelus (Angelus, 
Londrina, PR, Brazil) cu priză rapidă pentru ca-
nalele mezio-vestibular şi disto-vestibular, celelalte 
canale fi ind obturate prin tehnica condensării verti-
cale la cald a gutapercii (Fig. 5, Fig. 6). CBCT-ul 

FIGURA 4. 38 – radiografi e preoperatorie

FIGURA 5. 38 – radiografi e postoperatorie 
imediată

FIGURA 6. 38 – radiografi e postoperatorie 
imediată, incidenţă excentrică
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DISCUŢII

Infecţia canalului radicular determină infl amaţia 
ligamentului periodontal din zona de parodontită 
apicală cronică în zona joncţiunii cemento-den ti-
nare, unde stratul de dentină este prea slab repre-
zentat pentru a oferi protecţie dentinei subiacente (2). 
Radiologic, parodontita apicală cronică este aso-
ciată cu scurtarea de formă neregulată a rădă cinii. 
Forma şi întinderea defectului rezorbtiv variază 

FIGURA 7. Imagine CBCT a dintelui 38 la momentul obturaţiei. Reconstrucţie tridimensională (stânga sus), 
secţiune axială (dreapta sus), secţiune coronală (stânga jos) şi secţiune sagitală (dreapta jos)

FIGURA 8. 38 – radiografi e la 1 an

FIGURA 9. CBCT la 1 an a dintelui 38. Secţiune axială, reconstrucţie tridimensională, secţiune sagitală, 
secţiune coronală
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imagistic, odată cu schimbarea incidenţei ra dio-
grafi ei (Fig. 5, Fig. 6). După o leziune trau ma tică 
însă, de tipul luxaţei, rezorbţia infl amatorie poate 
apărea la orice nivel al rădăcinii. Alte cauze ale re-
zorbţiilor apicale externe sunt boli sistemice, factori 
idiopatici, tratamente ortodontice incorecte sau in-
terferenţa cu tumori sau chisturi (3). Barkland 
(1992) identifi că ca factori care pot determina re-
zorbţii apicale externe de tip infl amator trauma şi 
infecţiile (4). O serie de agenţi sunt consideraţi a 
putea inhiba acţiunea osteoclaştilor responsabili 
pen tru rezorbţiile radiculare: hidroxidul de calciu, 
calcitonina, tetraciclina, glucocorticosteroizii, bio-
fosfonaţii, fl uoridul de staniu şi Ledermix™, ce 
con ţine triamcinolonă şi tetraciclină (5). Aplicarea 
locală de tetraciclină în combinaţie cu cortizonul, 
cum se găsesc în Ledermix™ sau aplicarea de hi-
droxid de calciu pentru a alcaliniza mediul acid 
favorabil fenomenelor rezorbtive sunt considerate 
a fi  soluţiile clinice pentru oprirea acţiunii osteo-
clastelor. (6-8)

Este demonstrat faptul că radiografi a nu este su-
fi cientă pentru a decela defectele rezorbtive apicale 
dezvoltate ca urmare a parondontitei apicale cro-
nice. Studii statistice au arătat că radiografi a dece-
lează doar 19% dintre rezorbţiile demonstrate his-
to logic. (1)

Durack et al. (2011) au arătat că, în general, 
com puter-tomograful cu fascicul conic (CBCT) are 
o sensibilitate şi o specifi citate net superioare faţă 
de radiografi a digitală în diagnosticarea defectelor 
mici de rezorbţie externă, datorită faptului că CBCT 
oferă informaţii tridimensionale, fără bruiaj ana to-
mic. (9)

Din punct de vedere clinic, rezorbţia radiculară 
progresivă infl amatorie cu localizare apicală nu se 
manifestă decât în stadii foarte avansate, când poate 
determina o mobilitate a dintelui respectiv.

Tratamentul de elecţie constă în aplicarea de 
pan sament medicamentos cu hidroxid de calciu, 
chiar în mod repetat. Anterior canalul radicular 
trebuie tratat biomecanic în mod riguros, lavajele 
cu hipoclorit de sodiu dovedindu-se foarte efi ciente. 
Obturaţia de canal va fi  mai difi cilă din cauza pe-
ricolului depăşirii atât cu material de obturaţie 
(sealer), cât şi cu gutapercă, putând întreţine o stare 
infl amatorie. Tehnica de lărgire, conformarea unui 
stop apical sau realizarea unei conicităţi favorabile 
pot preveni obturaţiile cu depăşire. Sigilarea cu aju-
torul MTA-ului favorizează închiderea etanşă a 
sistemului endodontic la nivel apical şi vindecarea 
consecutivă a leziunii periapicale. O altă variantă 
de tratament care poate fi  luată în consideraţie este 
cea într-o singură şedinţă (single visit), cu condiţia 

de a realiza o curăţare şi debridare riguroase şi ob-
turaţia de canal să determine o închidere etanşă la 
nivel apical. Lavajele fi nale cu MTAD™ au un 
efect favorabil asupra prognosticului tratamentului 
de canal. Cazurile prezentate demonstrează impor-
tanţa utilizării mijloacelor imagistice actuale 
(CBCT) în stabilirea unui diagnostic precis, evi-
den ţiind modelul rezorbţiei, mai ales în plan ves-
tibulo-oral, neidentifi cabil pe radiografi a periapi-
cală. În rezorbţia radiculară progresivă infl amatorie 
cu localizare apicală lungimea de lucru nu poate fi  
determinată radiologic, metoda electronică cu 
apexlocatorul fi ind singura pe care clinicianul se 
poate baza. Deşi radiografi a nu expune întotdeauna 
defectul osos periapical, CBCT-ul a demonstrat 
aso cierea între între rezorbţia radiculară apicală 
progresivă infl amatorie (RRAPI) şi parodontita 
api cală cronică (PAC). Obturaţiile de canal pot apă-
rea incomplete pe radiografi a periapicală, din cauza 
defectului rezorbtiv oblic, CBCT-ul putând furniza 
informaţii precise asupra corectitudinii tratamen-
tului şi a limitei apicale reale a canalului radicular. 
CBCT-ul facilitează nu numai diagnosticul precis, 
dar şi urmărirea evoluţiei procesului rezorbtiv şi al 
defectului osos periapical. Diagnosticul corect pre-
fi gurează planul de tratament corespunzător cazului 
clinic. 

CONCLUZII

Existenţa unei rezorbţii radiculare infl amatorii 
cu localizare apicală trebuie luată în considerare, 
chiar dacă nu este vizibilă pe radiografi a preope-
ratorie în cazul unor parodontite apicale cronice de 
lungă durată. CBCT-ul reprezintă metoda imagistică 
de elecţie pentru detectarea acestui tip de rezorbţie, 
oferind imagini tridimensionale, în orice secţiune şi 
la orice nivel. În abordarea cazurilor clinice, uneori 
este necesară aplicarea de hidroxid de calciu sau 
Ledermix™ pentru a anihila acţiunea dentino clas-
telor. Tratamentul într-o singură şedinţă (single-
visit treatment) este o altă opţiune, lavajele endo-
dontice având un rol decisiv. În procesul de vin  decare 
al leziunii periapicale are loc apoziţia consecutivă 
de cement celular şi oprirea în evoluţie a rezorbţiei 
radiculare. Eradicarea încărcăturii bacteriene din 
canalul radicular şi realizarea unei obturaţii de 
canal etanşe constituie premisele remineralizării 
de fectului osos de la nivelul parodonţiului apical. 
Utilizarea pe o perioadă mai lungă a hidroxidului 
de calciu poate fi  susţinută de necesitatea obţinerii 
apexifi cării, atunci când clinic este posibil. La ora 
actuală realizarea unei bariere la nivel apical utili-
zând MTA determină un prognostic favorabil. 
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Monitorizarea dinţilor pe perioade mai lungi de un 
an este absolut necesară pentru a aprecia evoluţia 

rezorbţiei radiculare infl amatorii cu localizare 
apicală. 
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