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EVOLUŢIA RESORBŢIEI RADICULARE EXTERNE
INFLAMATORII DE CAUZĂ TRAUMATICĂ. CAZ CLINIC
The evolution of external inflammatory root resorption due to trauma. Clinical case
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REZUMAT
Tratamentul endodontic este indicat de regulă în cazul traumatismelor dentare asociate cu resorbţie radiculară
inflamatorie. În acest context descriem evoluţia şi conduita terapeutică în cazul a două tipuri de rezorbţie radiculară prezente la acelaşi pacient.
Scopul tratamentului endodontic este acela de a stagna procesul resorbtiv activ, eliminând infecţia şi inflamaţia,
permiţând astfel regenerarea osoasă.
Diagnosticul precoce este crucial în managementul resorbţiei radiculare externe deoarece rapiditatea cu care
este aplicat tratamentul endodontic influenţează severitatea consecinţelor pe termen lung asupra dintelui în
cauză.
Cuvinte cheie: resorbţie radiculară, hidroxid de calciu, clorhexidină, traumatism dentar

ABSTRACT
Endodontic treatment is indicated for dental trauma associated with inflammatory root resorption. Within this context, we describe both the evolution and the therapeutic behavior of the two types of root resorption present in the
same patient.
The aim of endodontic treatment is to stagnate active resorption eliminating the infection and inflammation, thus
allowing bone regeneration.
Early diagnosis is crucial in the management of external root resorption, so that the earlier the endodontic treatment is applied the less severe the long term consequences of resorption will be.
Keywords: root resorption, calcium hydroxide, chlorhexidine, dental trauma

INTRODUCERE
Resorbţia radiculară este un proces fiziologic
sau patologic asociat cu afectarea dentinei, cementului sau a osului. La dinţii permanenţi, resorbţia
radiculară este întotdeauna patologică şi se corelează cu un istoric de traumatism şi/sau infecţie
cronică pulpară. Cele mai frecvente tipuri de resorbţie radiculară asociate cu traumatismul dentar
sunt: resorbţia externă de înlocuire, resorbţia ra-

diculară inflamatorie şi resorbţia extracanalară radiculară invazivă. (2,3)
Resorbţia externă radiculară apicală este o consecinţă a infecţiei endodontice, fiind frecvent evidenţiată histologic. Radiologic, poate fi detectată
doar în proporţie limitată şi, de obicei, numai atunci
când aceasta este relativ severă. Astfel, tratamentul
endodontic adecvat poate determina procese reparatorii la nivelul cementului, al ligamentului periodontal şi al osului de la nivelul zonei de resorbţie,
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zona de dentină resorbită neavând însă potenţial de
regenerare. (5)

CAZ CLINIC
Pacientul în vârstă de 26 de ani se prezintă în
serviciul de stomatologie pentru considerente de
ordin estetic, solicitând o rezolvare protetică fizionomică. În antecedente, pacientul relatează un traumatism sportiv în zona frontală maxilară dreaptă,
petrecut în urmă cu 6 luni, pentru care nu a fost investigat clinic sau radiologic.
La examenul clinic obiectiv, dinţii 12 şi 11 prezintă o discromie coronară moderată şi un grad de
mobilitate de 2, respectiv 1. Radiologic, 12 prezintă
o parodontită apicală cronică cu imagine radiologică
conturată. A fost iniţiat tratamentul endodontic la
12, canalul a fost instrumentat şi dezinfectat şi s-a
aplicat pansament cu hidroxid de calciu, folosind
clorhexidina 2% ca vehicul pentru 2 luni, după care
s-a efectuat obturaţia de durată a canalului radicular,
urmând a se efectua tratament endodotic şi la dintele vecin, 11 (Fig. 1).
FIGURA 2. Resorbţie radiculară externă de cauză
inflamatorie la 12, cu resorbţia importantă a segmentului
mediu şi apical. La dintele 11 se observă mici lacune
resorbtive, cu precădere pe versantul lateral distal
radicular, cu o zonă difuză de rarefacţie osoasă
înconjurătoare.

FIGURA 1. Dintele 12 cu parodontită apicală cronică,
aspect post obturaţie de canal; dintele 11 cu pansament
medicamentos cu hidroxid de calciu/clorhexidină

După circa 2 ani de la finalizarea tratamentului
endodontic, pacientul se prezintă la consultaţie cu
dintele 12 simptomatic, cu tumefacţia părţilor moi,
în prezenţa unei fistule vestibulare.

FIGURA 3. Imagine CBCT: se constată la dintele 12
aspectul de resorbţie circumferenţială cu evidenţierea în
segmentul mediu şi apical a conului de gutapercă
neîmprejmuit de structură dură dentară, mai pregnant pe
versantul vestibular.
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Atât pe radiografia retroalveolară (Fig. 2), cât şi
pe imaginea CBCT (Fig. 3) se observă la dintele 12
segmentul mediu şi apical radicular rezorbit, cu
toate că obturaţia de canal persistă.

DISCUŢII
În cazul traumatismelor, se presupune afectarea
stratului cementoblastic, care generează inducerea
resorbţiei radiculare externe, influenţând prognosticul dintelui afectat. (7,9)
Diagnosticul radiologic convenţional, în faza
iniţială, nu are o valoare certă deoarece resorbţiile
radiculare au ecou radiologic atunci când substanţa
dură dentară este afectată de procesul resorbtiv
într-o măsură considerabilă.
În prezenţa unui defect desmodontal asociat cu
infecţia pulpară, poate surveni resorbţia inflamatorie
(8); printr-o întrerupere a circulaţiei pulpare din
zona apicală se produc defecte cementare extinse în
suprafaţă, cu distrugerea precementului, instalându-se necroza pulpară. Toxinele bacteriene penetrează canaliculele dentinare, care întreţin resorbţia
radiculară condiţionată infecţios. (2)
În cazul în care se instalează resorbţia externă
inflamatorie, se indică tratamentul endodontic pentru eliminarea conţinutului necrotic şi bacterian al
sistemului endodontic, cât şi intercalarea pansamentului medicamentos.
Obturarea dinţilor cu resorbţie inflamatorie se
face de regulă atunci când se semnalează reparaţia
osoasă apicală şi lateral, fapt care survine între 3 şi
6 luni de la instituirea tratamentului medicamentos.
În unele cazuri, obturaţia de canal nu determină
stagnarea procesului resorbtiv (6).
Resorbţia inflamatorie radiculară iniţial nu este
însoţită de semne şi simptome clinice, constituinduse ca parte a patologiei periapicale, asociată parodontitei apicale. Resorbţia radiculară poate fi condiţionată de 2 factori: traumatism şi stimulare. Când
aceşti factori de stimulare sunt identificaţi, e posibil
ca procesul resorbtiv să fie întrerupt, îndepărtând
factorul etiologic. (1,4)
Particularitatea cazului discutat constă în faptul
că două tipuri de resorbţie diferite se semnalează la
acelaşi pacient. Dintele 12 prezintă o obturaţie de
canal şi o resorbţie radiculară importantă. Circa 1/3

din rădăcină este resorbită în jurul materialului de
obturaţie de canal. În acest caz este vorba de o resorbţie de tip inflamator, care s-a instalat probabil
din cauza unei debridări şi instrumentări inadecvate.
De asemenea, se observă o configuraţie neregulată
la nivelul suprafeţei radiculare laterale distale, la
dintele vecin 11, în prezenţa procesului rezorbtiv,
care se regăseşte în aspectul rotunjit şi omogen al
lacunelor resorbtive. (Fig. 2)

REZULTATE
Pentru acest caz clinic, reuşita tratamentului
dintelui 12 nefiind predictibilă pe termen lung, se
impune tratament chirurgical şi protetic.
Protocolul terapeutic pentru dintele 11 constă în
dezinfecţia sistemului endodontic prin intercalarea
pansamentului medicamentos cu hidroxid de calciu
şi clorhexidină, urmat de efectuarea obturaţiei de
durată a canalului radicular.
Diagnosticul precoce este crucial în managementul resorbţiei radiculare externe, deoarece consecinţele pe termen lung depind de momentul şi
corectitudinea aplicării tratamentului endodontic,
având în vedere faptul că cel mai important factor
de stimulare pentru resorbţia radiculară este infecţia
pulpară.

CONCLUZII
Resorbţia radiculară externă inflamatorie poate
fi abordată prin protocol terapeutic antimicrobian.
Resorbţia radiculară, nefiind însoţită iniţial de
semne clinice şi simptome subiective majore, diagnosticul şi tratamentul precoce rămân factorii determinanţi pentru prognosticul dintelui respectiv, fiind
disponibile protocoale terapeutice endodontice predictibile. Tratamentul endodontic nechirurgical poate
amâna evoluţia procesului resorbtiv sau chiar îl
poate opri, în funcţie de corectitudinea şi rigurozitatea cu care a fost efectuat.
Lipsa tratamentului endodontic corespunzător,
instituit în timp util după un traumatism dentar,
conduce la necroza pulpară, urmată de dezvoltarea
leziunii periapicale şi a resorbţiei radiculare inflamatorii.
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