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REZUMAT
Scopul studiului este de a evalua, conform scalei vizuale analogice, incidenţa durerii ce apare după tratamentul 
endodontic al dinţilor cu parodontită apicală cronică asimptomatică, utilizând protocoale de irigaţie diferite.
Material şi metodă. Studiul s-a realizat pe un lot de 120 de pacienţi cu vârste cuprinse între 20-65 de ani, dintre 
care 65 de sex feminin şi 55 de sex masculin. Evaluarea durerii s-a realizat prin utilizarea scalei vizuale analoge 
cu 4 niveluri de durere (fără durere, uşoară, moderată şi acută) şi s-a realizat la 4, 24 şi 48 de ore de la 
terminarea intervenţiei.
Rezultate. Analiza statistică a durerii postoperatorii (0h-48h) în cazul celor 4 grupe, prin aplicarea testului chi-
square, a arătat prezenţa diferenţelor semnificative (p<0,05). Calcularea mediei durerii post-operatorii a lotului 
analizat arată valori de 23,3%, din care durerea severă reprezintă doar un procent de 3,6%. Studiul corelaţiei 
dintre intensitatea durerii şi distribuţia pe sexe şi grupe de vârstă a arătat diferenţe semnificative.
Concluzii. Durerea post-obturaţie apare în primele 24 de ore, după care se reduce treptat până la 48 de ore. 
Acesta este un indiciu clar că nu ar trebui să se intervină imediat pentru reducerea durerii prin iniţierea retratării 
sau extracţia dintelui implicat.

Cuvinte cheie: durere, scală vizuală, tratament endodontic

ABSTRACT
The purpose of the study is to evaluate, according to the visual analog scale, the incidence of pain that occurs 
after the endodontic treatment of teeth with chronic asymptomatic apical periodontitis using different irrigation 
protocols.
Material and method. The study was carried out on a sample of 120 patients aged 20-65 years, of which 65 fe-
males and 55 males. Pain evaluation was performed by using the visual analogue scale of pain by 4 levels (no 
pain, mild, moderate and acute) and was carried out at 4, 24 and 48 hours after the termination of the surgical 
intervention. 
Results. The statistical analysis of the post-operative pain (0h, 48h) in the case of the four groups using the chi-
square-test showed the presence of significant differences (p<0.05). The calculation of the analyzed average 
postoperative pain batch shows values of 23.3%, of which severe pain represents only a percentage of 3.6%. The 
study of the correlation between pain intensity and distribution by sex and age groups showed significant differ-
ences.
Conclusions. After treatment, pain occurs in the first 24 hours, and then gradually decreases to 48 hours. This is 
a clear indication that one should not intervene immediately to relieve pain through the extraction of the tooth or 
by initiating a re-treatment session.
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INTRODUCERE

Tratamentul endodontic se poate asocia cu apa-
riţia durerii chiar în condiţiile asigurării unei anes-
tezii corespunzătoare. Durerea care apare după tra-
tamentele endodontice poate fi interpretată ca eşec 
al acestuia şi poate apărea în 1,5-53% din cazuri. 
(1,2)

Factorii răspunzători de apariţia durerii post-
ope ratorii sunt numeroşi şi pot include factori me-
canici (overinstrumentare şi extruzia materialului 
de obturaţie de canal), chimici sau microbieni (ex-
truzia debriurilor la nivelul apexului, instrumentare 
deficitară, infecţie secundară), determinarea ero-
nată a lungimii de lucru, deficienţe ale sistemului 
imu nitar, factori ce ţin de adaptarea locală şi pre-
siunea din ţesutul periapical sau factori psihologici. 
(3)

Prevenirea şi managementul durerii post-ope-
ratorii fac parte din tratamentul endodontic, iar in-
formarea pacientului, precum şi stabilirea unui pro-
tocol pentru situaţia în care apare durerea determină 
creşterea încrederii pacientului în medic şi în tra ta-
mentele dentare ulterioare.

Scopul studiului este de a evalua, conform scalei 
vizuale analogice, incidenţa durerii ce apare după 
tratamentul endodontic al dinţilor cu parodontită 
apicală cronică asimptomatică după utilizarea unor 
protocoale de irigaţie.

MATERIALE ŞI METODE 

Studiul s-a realizat pe un lot de 120 de pacienţi 
cu vârste cuprinse între 20-65 de ani, dintre care 65 
de sex feminin şi 55 de sex masculin, care au pre-
zentat parodontită apicală cronică asimptomatică. 
Fiecărui pacient i s-a întocmit o fişă de consultaţie 
şi a semnat acordul consimţit în privinţa trata men-
tului endodontic şi acordul de participare la studiu. 

Criteriile de excludere din studiu au fost prezenţa 
leziunilor parodontale concomitente, a leziunilor 
carioase cu extindere sub nivelul crestei alveolare, 
a fisurilor importante la nivelul dentinei sau utili-
zarea în antecedente a tratamentelor cu antibiotice.

Condiţii de includere a pacienţilor în studiu au 
fost absenţa durerii preoperatorie, prezenţa modi-
ficării de culoare dentară, insensibilitatea dureroasă 
şi lipsa hemoragiei la palparea cu sonda în camera 
pulpară şi pe tot traiectul canalelor radiculare. 

Diagnosticul a fost stabilit conform examenului 
clinic şi radiologic. Testarea vitalităţii a fost reali-
zată cu ansele aparatului Element Diagnostic Unit 
(Kerr-Sybron-USA). Pentru vizualizarea spaţiului 

periapical s-a folosit radiografia retroalveolară di-
gitală, în două incidenţe. 

Pentru examenul bacteriologic s-a realizat câm-
pul de recoltare prin badijonarea dintelui selectat şi 
a vecinilor cu alcool iodat şi s-au folosit freze sfe-
rice sterile pentru îndepărtarea dentinei alterate sau 
a obturaţiilor restante, apoi, cu conuri de hârtie ste-
rile, s-a recoltat secreţia din canalele radiculare; co-
nurile au fost imersionate în mediul de transport, 
ul terior s-a realizat însămânţarea pe medii de cul-
tură. Examenul bacteriologic a fost pozitiv.

După îndeplinirea cerinţelor iniţiale la nivelul 
din ţilor selectaţi în studiu, am stabilit ca tratamentul 
să se efectueze într-o singură şedinţă, după urmă-
torul protocol: 

 – anestezie locală realizată cu Mepivastesin 3%;
 – izolare cu diga (Ultradent Products, Inc.);
 – toate specimenele au fost preparate iniţial cu 

Freze Acces LA AXXESS;
 – accesarea orificiului de intrare în canalul ra-

dicular cu sonda endodontică; 
 – permeabilizarea canalului cu ace C Pilot 

08VDW, C pilot 10, C pilot 15; 
 – s-a stabilit lungimea de lucru cu Element 

Diagnostic Unit Sybron; 
 – toţi dinţii au fost preparaţi după tehnica 

crown down cu ace Ni-Ti cu sistemul cu re-
ciprocitate Silver Reciproc VDW, până la di-
mensiunea R40, pe cât posibil efectuând ace-
laşi număr de mişcări; 

 – irigarea canalelor radiculare s-a făcut urmând 
un anumit protocol în ceea ce priveşte solu-
ţiile de irigare, combinaţia dintre ele, concen-
traţia şi cantitatea. Astfel, s-au obţinut 4 loturi 
de pacienţi (Tabelul 1);

 – irigarea a fost făcută folosindu-se sistemul de 
irigare cu presiune negativă EndoVac şi ma-
cro- şi micro canule 973-3036 plasate la 1 mm 
distanţă de lungimea de lucru; 

 – obturaţia de canal s-a realizat în aceeaşi şe-
dinţă prin tehnica de condensare verticală cu 
sis temul Elements Obturation Unit (Kerr-
Sybron Endo) şi sigilant Pulp Canal Sealer 
EWT; 

TABELUL 1. Protocol de irigare
Lot 
pacienţi Soluţii de irigare

Lot I EDTA 17% – Hipoclorit Cercamed 5,25% – EDTA 17% 
Cercamed

Lot II EDTA 17% – Hipoclorit%, 25% + laser – EDTA 17% 
Cercamed

Lot III EDTA 17% – Smearclear SybronEndo – EDTA 17% 
Cercamed

Lot IV EDTA 17% – hipoclorit 2% Cercamed – EDTA 17% 
Cercamed



REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXII, NR. 1, AN 201640

 – toti dinţii au fost sigilaţi coronar cu temporar 
şi s-a realizat radiografia de control după ob-
turare. 

Repartiţia lotului de studiu de protocol irigaţie şi 
distribuţia pe sexe este prezentată în Figura 1.

Toţi participanţii au primit un chestionar pentru 
evaluarea durerii care s-a realizat la 4, 24 şi 48 de 
ore de la terminarea intervenţiei. Cele 4 categorii 
de durere, conform scalei vizuale analogice, au fost 
următoarele:

1 = Fără durere
2 = Durere uşoară, sesizabilă, dar care nu creează 

disconfort
3 = Durere moderată însoţită de disconfort. Du-

rerea calmată prin analgezice
4 = Durere acută, disconfort greu de suportat. 

Du rerea nu poate fi calmată prin analgezice simple.

Datele obţinute au fost apoi analizate folosin-
du-se testul ChiSquare cu un nivel de încredere de 
95%. Diferenţele au fost considerate semnificative 
când probabilităţile au fost egale sau mai mici de 
0,5.

REZULTATE

Distribuţia intensităţii durerii pe parcursul inter-
valelor de timp analizate, precum şi analiza statis-
tică este prezentată în tabelul de mai jos (Tabelul 2).

Din lotul 1, 33,3% pacienţi nu au prezentat 
durere în primele 4 ore, ajungând la 86,7% în 48 de 
ore. Doar 2 pacienţi au avut durere severă în primele 
4 ore, care nu a mai apărut în celelalte intervale 
orare. Procentul cel mai mare (93,3%) de pacienţi 
care nu au prezentat dureri după 48 de ore sunt cei 
din lotul 2, care prezintă 6,7% pacienţi cu durere 

FIGURA 1. Repartiţia lotului în funcţie de protocolul de irigare şi de sexe

TABELUL 2. Distribuţia intensităţii durerii postoperative şi test chi-square la lotul studiat (4-48h)
Intensitate durere 0-4 ore % 4-24 ore % 24-48 ore %

Lot 1 
n = 30

Fără durere 10 33,3 22 73,3 26 86,7
Durere medie 12 40,0 5 16,7 3 10,0
Durere moderată 6 20,0 3 10,0 1 3,3
Durere severă 2 6,7 0 0 0 0

Lot 2
n = 30
laser

Fără durere 21 70,0 24 80,0 28 93,3
Durere medie 5 16,7 3 10,0 2 6,7
Durere moderată 2 6,7 2 6,7 0 0
Durere severă 2 6,7 1 3,3 0 0

Lot 3
n = 30

Fără durere 22 73,3 22 73,3 27 90,0
Durere medie 3 10,0 2 6,7 2 6,7
Durere moderată 3 10,0 2 6,7 1 3,3
Durere severă 3 10,0 3 10,0 0 0

Lot 4
n = 30

Fără durere 26 86,7 25 83,3 23 76,7
Durere medie 2 6,7 2 6,7 5 16,7
Durere moderată 1 3,3 2 6,7 1 3,3
Durere severă 1 3,3 1 3,3 1 3,3

Chi-Square χ2 = 122.600 χ2 = 161.400 χ2 = 245.667
Probabilitatea 0,00 < 0,05 0,00 < 0,05 0,00 < 0,05
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medie şi nici un pacient cu durere moderată şi 
severă. La lotul 3 s-a semnalat un procent mare 
(90%) de absenţă a durerii şi 3,3% pacienţi cu 
durere medie după 48 de ore. La lotul 4 s-a semnalat 
cel mai mic procent (76,7%) de pacienţi fără durere 
la 48 de ore, cel mai mare procent de prezenţă a du-
rerii medii la 48 de ore (16,7%). În ceea ce priveşte 
durerea severă, se constată că doar pacienţii din 
lotul 4 au prezentat durere la 48 de ore (3,3%). 
Ana liza statistică a durerii postoperatorii (0-48h) în 
cazul celor 4 grupe, prin aplicarea testului chi-
square a arătat prezenţa diferenţelor semnificative 
(p<0,05). Calcularea mediei durerii post-operatorii 
a lotului analizat arată valori de 23,3%, din care 
durerea severă reprezintă doar un procent de 3,6%. 
Un procent mare, 76,7%, este reprezentat de cazu-
rile de absenţă a durerii. Rata valorilor medii ale 
durerii post-operatorii este prezentată în Tabelul 3.

TABELUL 3. Valori medii ale durerii
Fără 
durere 79 65,83% 93 77,50% 104 86,67% 76,70%

Durere 
medie 22 18,33% 13 10,83% 12 10,00% 13,10%

Durere 
moderată 12 10,00% 9 7,50% 3 2,50% 6,70%

Durere 
severă 7 5,83% 5 4,17% 1 0,83% 3,60%

120 120 120

S-a realizat studiul corelaţiei dintre intensitatea 
durerii şi distribuţia pe sexe şi s-au observat, în 
intevalul 0-4h şi 4-24h, diferenţe semnificative 
(p=0,046, respectiv 0,048). Analiza corelaţiei dintre 
intensitatea durerii şi categoriile de vârstă ale par ti-
cipanţilor la studiu arată prezenţa diferenţelor sem-
nificative pentru toate cele trei intervale orare stu-
diate (0-4 h: p=0,048, 4-24h: p=0,0770 şi 
24-48h:p=0407).

DISCUŢII

În acest studiu a fost utilizată scala analogică vi-
zuală pentru a evalua durerea postoperatorie la un 
lot de pacienţi cu parodontită apicală asimptomatică 
care au beneficiat de tratament într-o singură şe-
dinţă. În evaluarea durerii endodontice, prin utili-
zarea diverselor tipuri de scale ale durerii, sunt uti-
li zate diverse studii. (4) Mantha et al, citat de Myles 
şi colab., au analizat literatura de specialitate în do-
meniul anesteziei şi au descoperit că aproximativ 
50% din studii au folosit teste parametrice. Philip, 
citat de Myles şi colab, a susţinut că folosirea tes-
telor parametrice vor diminua riscul apariţiei erorii 
de Tip II (concluzii fals-negative). (6) 

Durerea postobturaţie poate fi produsă de exis-
tenţa durerii preoperatorii, de prezenţa unei infecţii, 
de retratarea dintelui, de materialele de obturaţie şi 
de prejudicii fizice şi chimice produse la nivelul ţe-
sutului periapical. (5) Studiile au arătat că durerea 
care apare după realizarea tratamentului într-o sin-
gură şedinţă este mai redusă în comparaţie cu cea 
care apare în realizarea tratamentului în mai multe 
sedinţe. (5)

În studiul meu, absenţa durerii s-a observat la 
76,6% pacienţi. În contrast, alte studii au arătat o 
frecvenţă mai mică a prezenţei durerii post-ope ra-
torii. (7) Acest procent mai ridicat în comparaţie cu 
datele din literatura de specialitate poate fi explicat 
prin utilizarea laserului în tratamentul endodontic.

Laserul asociat soluţiei de irigare s-a dovedit a fi 
cea mai eficientă metodă, durerea post-operatorie 
după această combinaţie a apărut doar la 6,7% pa-
cienţi care au prezentat durere medie la 48h şi nici 
un pacient nu a prezentat durere moderată şi severă 
la 48h. Există puţine studii în literatura de specia li-
tate care abordează acest subiect. Asnaashari M. şi 
colab au obţinut aceleaşi rezulate în studiul lor, 
incidenţa durerii post-endodontică la pacienţii care 
au beneficiat de tratament cu laser a fost semnificativ 
redusă la 4, 8, 12 şi 48 de ore (p <0,05). (8) În alt 
studiu s-a arătat că durerea post-operatorie după 
tra tamentul endodontic într-o singură şedinţă este 
semnificativ redusă în urma tratamentului cu laser 
la 4, 8, 24 şi 72 de ore, comparativ cu un grup pla-
cebo. Transmiterea laserului prin ţesut este mare şi 
este optimă în domeniul optic de 500-1.200 nm. 
(9,10) 

Terapia cu laser poate reduce durerea asociată 
cu inflamaţia prin scăderea, în funcţie de doză, a 
nivelului de prostaglandine E2, prostaglandina-en-
do peroxid sintaza 2, interleukina 1-beta, factorul de 
necroză tumorală alfa, fluxul granulocitelor neu tro-
file, stresul oxidativ, edem şi sângerări. Doza adec-
vată pare să fie între 0,3 şi 19 J/cm2.

Altă teorie propusă este „inhibarea neuronală ca 
un mecanism de ameliorare a durerii“, care este larg 
acceptată. (11) 

Pawar S.P. şi colab. arată într-un studiu recent 
că, în lotul de 50 de pacienţi analizat, a existat o 
dife  renţă semnificativ statistică a durerii post ope-
ratorii la 4 şi 8 ore, fără a exista diferenţe şi la 24 şi 
48 de ore. (12) Din 23,4% pacienţi care au prezentat 
durere, la 13,10% durerea a avut intensitate medie, 
6,7% au prezentat durere moderată şi 3,6% durere 
severă. Analiza literaturii de specialitate a relevat 
opinii variate cu privire la incidenţa şi severitatea 
durerii după efectuarea tratamentului endodontic. 
Astfel, unii autori arată că durerea postoperatorie a 
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fost absentă în 57,1% din pacienţi, dar 22,1% au 
re latat durere medie şi 18,6% durere moderată. (13) 
Rezultatele noastre sunt comparabile cu studiul lui 
Segura-Egea şi colab., care a raportat prezenţa du-
rerii moderate până la durere intensă la 12%. (14) 
Studiul lui Genet şi colab. arată valori apropiate ale 
durerii post-operatorii după prima vizită, 27% din 
cazuri (5% severe şi 22% moderată). (15) 

CONCLUZII

Durerea post-obturaţie apare în primele 24 de 
ore, după care se reduce treptat până la 48 de ore. 
Acesta este un indiciu clar că nu ar trebui să se in-
tervină imediat pentru reducerea durerii prin iniţi-
erea retratării sau extracţia dintelui implicat.
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