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REZUMAT
Scopul studiului este de a aprecia capacitatea de sigilare apicală a spaţiului endodontic în cazul obturaţiei de 
canal realizată prin compactare verticală la cald cu gutapercă şi ciment de sigilare AhPlus comparativ cu 
Resilon şi RealSeal SE. S-au preparat rotativ două grupe de dinţi umani extraşi, obturând câte 20 de dinţi 
prin cele două tehnici: clasică şi adezivă. Infi ltrarea obturaţiei realizată cu Resilon şi RealSeal SE a fost mai 
mare decât la cea cu gutapercă şi AhPlus, diferenţa fi ind semnifi cativă statistic.

Cuvinte cheie: gutapercă, Resilon, infi ltraţie apicală 

ABSTRACT
The purpose of the study is to assess the apical sealing ability of the endodontic space using two types of canal 
fi lling techniques: vertical compaction of warm gutta-percha and AhPlus sealer compared with Resilon and Real-
Seal SE. Two sets of extracted human teeth were prepared with rotary instruments, each 20 teeth being obturated 
by the two techniques: the classical and the adhesive root canal fi lling. The apical leakage of the root canal fi lling 
made with Resilon and RealSeal SE was higher than the one with gutta-percha and AhPlus. The difference was 
statistically signifi cant.
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INTRODUCERE

Este demonstrat faptul că, în condiţiile tehnicilor 
endodontice actuale, canalul radicular nu poate fi  
sterilizat, ci doar antiseptizat prin tratamentul bio-
mecanic, astfel încât întotdeauna vor rămâne bac-
terii restante în urma tratamentului biomecanic. 
Suc cesul terapiei endodontice depinde de încăr-
cătura bacteriană remanentă, la un nivel nedectabil 

prin culturi şi de întreruperea accesului acestora la 
surse de nutrienţi, ce pot proveni din fl uidele tisu-
lare apicale sau prin infi ltrare coronară. Obturaţia 
de canal are astfel rolul de a sigila spaţiul endodontic 
şi de a-l izola faţă de orice cale de pătrundere 
ulterioară a fl uidelor tisulare şi a altor bacterii din 
cavitatea orală sau din ţesuturile apicale. 

Gutaperca este încă la ora actuală cel mai folosit 
material nucleu, solid, de obturaţie în combinaţie 
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cu diverşi sealeri, de aceea este şi folosită ca etalon 
în studiile comparative privind alte materiale de 
ob turaţie. Este folosită în mai multe tehnici de 
obturaţie, nici una neasigurând o sigilare perfect 
etanşă, având în vedere faptul că gutaperca nu aderă 
la pereţii dentinei radiculare, iar atunci când se 
aplică în canal prin tehnici la cald intervine şi con-
tracţia de răcire. Astfel, dacă se pierde sigilarea co-
ro nară, canalul este expus reinfecţiei.

Cercetările recente cu privire la adeziunea den-
tinei au condus la dezvoltarea unei răşini sintetice 
termoplastice şi un sealer răşinic cu priză duală, ca 
alternativă la gutapercă. Resilonul este un polimer 
sintetic, o policaprolactonă, care împreună cu 
Epiphany şi RealSeal folosiţi ca sealer şi primer 
auto gravant, formează un monobloc care aderă la 
pereţii dentinei radiculare (6).

Următoarea generaţie de sealeri, printre care şi 
RealSeal SE (SybronEndo, Orange CA, USA) nu 
mai are nevoie de un primer, deoarece este auto-
gra vant şi are încorporat monomeri acizi răşinici 
pentru a fi  autoadezivi la substratul dentinar. 
Această nouă generaţie de sealeri este încă insu fi -
cient studiată în literatura de specialitate, cercetările 
privind acest material fi ind puţine şi controversate.

MATERIAL ŞI METODĂ

În studiul de faţă am utilizat două grupe de dinţi 
umani extraşi, a câte 20 dinţi fi ecare, în total 40 de 
dinţi. Suplimentar am introdus în studiu un grup de 
control pozitiv şi unul negativ. Dinţii au fost vi-
zualizaţi la microscop la treapta 1,6 (magnifi caţie 
13,5x) pentru excluderea acelora care prezentau 
fi suri, defecte, rezorbţii radiculare sau apex imatur. 
Dinţii selectaţi au fost monoradiculari, cu un singur 
canal, fără curburi accentuate. Canalele au fost 
preparate cu sistemul ProTaper Next, secvenţa fi ind 
X1, X2, X3 pe toată lungimea de lucru, cu motorul 
endodontic cu reducţie 16:1, Xsmart (Dentsply, 
Maillefer, Elveţia), viteza de rotaţie 300 rpm şi 
torque de 5 Ncm. Astfel, diametrul preparaţiei api-
cale a fost de 0,30 mm şi conicitatea de 7% în primii 
3 mm apicali. Între ace, canalul a fost irigat cu cel 
puţin 5 ml hipoclorit de sodiu şi s-a realizat reca pi-
tularea, verifi când menţinerea permeabilităţii api-
cale. La sfârşitul instrumentării s-a realizat irigarea 
cu acid citric 10% pentru 1 minut pentru îndepărtarea 
smear-layerului (detritus dentinar remanent). 

Grupul 1 a fost obturat cu gutapercă şi AH Plus, 
iar grupul 2 cu Resilon şi RealSeal SE, amândouă 
prin tehnica compactării verticale la cald. După ve-
rifi carea obturaţiei de canal pe radiografi e, dinţii au 
fost sigilaţi cu compozit, apoi păstraţi la temperatură 

şi umiditate constantă timp de 7 zile pentru defi ni-
tivarea prizei. Ulterior, suprafeţele radiculare ex-
terne au fost acoperite cu lac aplicat în două straturi, 
cu excepţia a 2 mm apicali. Grupul de control ne-
gativ a fost acoperit în întregime. După uscarea la-
cului, dinţii au fost imersaţi cu partea apicală în 
albastru de metilen 1% timp de 7 zile, după care au 
fost spălaţi cu apă şi secţionaţi longitudinal. Probele 
au fost examinate la microscop (magnifi caţie 21,2x) 
pentru a determina penetrarea maximă a coloran-
tului. Au fost fotografi ate cu ajutorul unui aparat 
foto Nikon D 7000 ataşat prin beam splitter la mi-
cro scop. Imaginile digitale rezultate au fost trans-
ferate într-un program (Autocad 2012), cu care s-a 
măsurat adâncimea lineară de pătrundere a colo-
rantului. Această etapă a fost efectuată de o persoană 
diferită faţă de cea care a preparat dinţii, cu ex pe-
rienţă îndelungată în utilizarea acestui soft. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Adâncimea de pătrundere a colorantului în canal 
a fost mai mică pentru gutapercă, semnifi cativ sta-
tistic, cu o diferenţă de 0,82 mm (p<0,05). Faţă de 
grupul de control pozitiv, obturaţia de canal asigură 
o sigilare faţă de infi ltrarea apicală. În acest studiu, 
grupul Resilon nu a obţinut rezultate mai bune 
comparativ cu grupul obturat cu AhPlus şi guta-
perca, aceasta însemnând că obturaţia realizată cu 
Resilon/RealSeal SE se infi ltrează pe o lungime 
mai mare decât gutaperca/AH Plus (Fig. 1 c, d). 

Ipoteza nulă o constituie premisa că între Resilon 
şi Gutapercă nu există diferenţe semnifi cative sta-
tistic de infi ltrare apicală. Am aplicat testul de 
semnifi caţie statistică T-Test pentru a verifi ca ipo-
teza formulată. Rezultatele arată că între cele două 
grupuri există o diferenţă medie de 0,8275 mm 
(3,1-2,3). Această diferenţă poate varia între 0,35 şi 
1,3, adică intervalul de încredere este cuprins între 
0,35 şi 1,3 pentru o probabilitate statistică p 
valoare= 0,001 (Tabelul 1). Aceste rezultate fac ca 
ipoteza nulă să fi e respinsă. Grupul de control 
negativ nu a înregistrat deloc infi ltrare, în timp ce 
grupul de control pozitiv a fost infi ltrat complet de 
colorant (Fig. 1 a, b).

Efi cienţa obturaţiei adezive este controversată, 
unele studii apreciind sigilarea oferită de aceasta ca 
superioară gutapercii în combinaţie cu un ciment 
de sigilare, altele dimpotrivă.

În comparaţie cu un studiu similar realizat de 
Verissimo, care ia în considerare şi tehnicile de ob-
turaţie, în studiul de faţă, în care obturaţia de canal 
s-a realizat prin tehnici la cald, adâncimea de pene-
trare a fost mai mică, cu o medie de 3,18 mm la 
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Resilon şi 2,35 pentru Gutapercă, faţă de chiar 6-7 
mm corespunzător tehnicii de condensare laterală 
cu gutapercă din studiul amintit (7). Putem să de du-
cem că, prin tehnica de compactare verticală la 
cald, se obţine o etanşeizare mai bună a canalului, 
ca pabilă să compenseze din limitele materialelor. 
Temperatura de plasticizare recomandată de pro du-
cător pentru Resilon este mai mică decât pentru 
gutapercă, de aproximativ 150°. În timpul experi-
mentului am observat că Resilonul are tendinţa să 
piardă mai repede din căldură, vâscozitatea este 
mai mare, materialul este destul de greu de ma ne-
vrat, iar timpul de compactare este destul de limitat. 
Astfel, e posibil să rămână spaţii între obturaţie şi 
pereţii radiculari, care să permită infi ltrarea. Toate 
acestea constituie dezavantaje ale tehnicii adezive, 
dar şi motive pentru care rezultatele studiului nu 
confi rmă ipoteza nulă. 

Reducerea numărului de etape clinice prin eli-
mi narea aplicării primerului, datorită utilizării 
seale rului RealSeal SE, autogravant şi autoadeziv, 
ar fi  putut să ne conducă la ipoteza că obturaţia 
realizată cu acest sealer ar avea rezultate mai bune. 
Totuşi, această ipoteză a fost respinsă în studiul de 
faţă, deoarece nu a condus la rezultate diferite faţă 
de studiile efectuate cu sealerul Epiphany, care are 
nevoie de un primer autogravant. Am putea deduce 
că acesta nu este sufi cient de agresiv pentru a în-
vinge stratul de detritus dentinar remanent. 

Studiile din literatură referitoare la rezistenţa 
Resilonului la microinfi ltraţii au rezultate con tro-

versate. Studiul realizat de Shipper et al. arată re-
zistenţă semnifi cativ mai bună la infi ltrare a Re-
silon/Epiphany la infi ltrarea coronară pe o perioadă 
de 30 de zile, comparativ cu gutapercă/AH Plus 
(2). Într-un studiu realizat pe animale, dinţii obturaţi 
cu Epiphany au prezentat un procent semnifi cativ 
mai mic de patologie apicală (19%), decât dinţii 
obturaţi cu gutapercă (88%) (3).

Studiul realizat de Tay et al. (2005) cu ajutorul 
microscopiei electronice a evidenţiat prezenţa de-
pozitelor de argint între sealer şi stratul hibrid, dar 
şi între AH Plus şi gutapercă. Autorii concluzionează 
că sigilarea cu Resion/Epiphany nu ar fi  superioară 
faţă de AHPlus/gutapercă (5). Factorii importanţi 
ce infl uenţează obturaţia adezivă radiculară sunt 
stratul hibrid, factorul confi guraţie (adică raportul 
dintre suprafeţele cu adeziune şi cele fără adeziune), 
cu valori nefavorabile în canalul radicular (de 
aproximativ 100:1, faţă de limita 3:1) şi contracţia 
de polimerizare (factorul S, stress factor), care 
poate depăşi forţa de adeziune, determinând o ob tu-
raţie discontinuă. Relaţionarea acestora permite 
percolarea (7).

Moinzadeh (2015) a studiat dacă există o relaţie 
între calitatea sigilării şi testele de adeziune. O re-
laţie pozitivă între acestea ar însemna că materialele 
de obturaţie de canal adezive au şi capacitatea de 
sigilare mai bună şi că proprietăţile adezive ar putea 
compensa capacitatea de sigilare. Studiul lui nu a 
putut stabili nici o relaţie însă între capacitatea de 
sigilare şi rezistenţa la dislocare a materialului 
testat, RealSeal SE (1).

CONCLUZII

În condiţiile studiului de faţă, infi ltrarea ob tu-
raţiei realizată cu Resilon şi RealSeal SE a fost mai 
mare decât la cea cu gutapercă şi AhPlus, diferenţa 
fi ind semnifi cativă statistic.

Faţă de canalele neobturate, amândouă ma te-
rialele au rezistat unei infi ltrări masive a canalului 
radicular. Este importantă şi tehnica de obturaţie, 
cea prin compactare verticală la cald a gutapercii 
ducând la rezultate mai bune.

Resilonul este greu manevrabil, pierde repede 
căl dura, iar în condiţiile unui sistem endodontic 
com plex, adeziunea nu este efi cientă. 

Sunt necesare studii aprofundate legate de posi-
bilitatea depăşirii limitelor actuale în ceea ce pri-
veşte adeziunea în zona apicală, unde şi iriganţii 
ajung mai greu şi nu sunt la fel de efi cienţi (4), deci 
nici îndepărtarea detritusului dentinar remanent nu 
este la fel de efi cientă ca în treimea coronară, 
aceasta cu atât mai mult cu cât in vivo intervin şi 

FIGURA 1. a. Control pozitiv; b. Control negativ; 
c. Gutapercă; d. Resilon

a. b.

c. d.

TABELUL 1. Rezultatele statistice 
met N Mean Std. 

Deviati on
Std. Error 

Mean
Resilon Resilon

Gutaperca
20
20

3.1820
2.3545

.82457

.64101
.18438
.14333



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 3, AN 2015 253

fl uidele tisulare şi difi cultatea obţinerii şi menţinerii 
unui canal complet uscat. 

Pentru ca adeziunea să fi e efi cientă în canalul 
ra dicular, ar trebui dezvoltate materiale şi tehnici 
noi, pornind de la sistemele de lavaj endodontic şi 

până la îmbunătăţirea răşinilor existente utilizate în 
obturaţia de canal, contracţia la polimerizare fi ind 
un factor decisiv în îmbunătăţirea capacităţii de 
sigilare a materialului. 
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