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PARODONTOLOGIE

REZUMAT
Joncţiunea smalţ/cement este o zonă importantă a integrării ţesuturilor mineralizate ale dintelui care suportă 
forţe mari de presiune. Nivelul joncţiunii este relevant în măsurarea profunzimii pungii parodontale şi a 
nivelului de ataşament. La nivelul joncţiunii smalţ-cement (JSC) sunt prezente smalţul, dentina şi cementul, 
care se unesc într-o linie cu traiect neregulat. Vom prezenta, în acest articol, morfologia JSC, modalităţile de 
identificare, precum şi importanţa identificării joncţiunii în practica clinică.
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ABSTRACT
Tooth enamel/cementum junction represents an important area in the tooth regarding the incoroporation of min-
eral tissues that bear high pressure forces. The level of the junction is important in measuring the depth of the 
periodontal sac and the level of attachment. On the tooth enamel/cementum junction, the tooth enamel, cementul 
and dentin connect in an unregulated curve. We will present, in this article, the morphology of the toot enamel/
cementum junction, the identification methods and it´s importance in clinical practice. 
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INTRODUCERE

Ţesuturile înalt mineralizate ale dintelui care su-
portă forţe de presiune sunt bine integrate biomeca-
nic prin interfeţe care includ joncţiunea smalţ-den-
tină la nivelul coroanei şi joncţiunea cement-dentină 
la nivel radicular (1-3). Exisă şi o a treia interfaţă în 
porţiunea coronară a dintelui denumită joncţiunea 
smalţ-cement (JSC) unde în mod tradiţional au fost 
raportate 3 tipare: suprapunerea cementului peste 
smalţ (cement coronar), joncţiune cap la cap şi un 
spaţiu bine definit între cement şi smalţ care expu-
ne dentina în mediu oral (4). JSC reprezintă limita 
anatomică dintre coroană şi suprafaţa radiculară şi 
este definită ca aria de unire dintre cement şi smalţ 
la nivelul coletului dintelui (5). 

După unii autori, joncţiunea smalţ-cement (JSC) 
reprezintă singurul loc pe suprafaţa dintelui unde 
cele 3 ţesuturi dure dentare se găsesc în contact (6). 
Localizarea clinică a JSC, care este un punct de re-

per static, reprezintă un sediu anatomic important 
de măsurare a profunzimii pungii parodontale şi al 
nivelului de ataşament clinic. Manoperele intem-
pestive profilactice şi terapeutice pot genera leziuni 
odontale sau parodontale cu consecinţe nefaste care 
pot pune în pericol chiar persistenţa dintelui pe ar-
cadă.

Formarea JSC
În timpul formării dintelui, depunerea de smalţ 

nu încetează simultan de-a lungul întregii circum-
ferinţe a coroanei (7). La nivelul mugurelui dentar, 
în regiunile unde smalţul s-a format, ia naşterea 
teaca epitelială a lui Hertwig, compusă din 2 stra-
turi epiteliale derivate din epiteliu intern şi extern 
(8). Odontoblaştii care se diferenţiază sub influen-
ţa tecii lui Hertwig, încep să secrete stratul iniţial 
de dentină. În acel moment teaca se fragmentează 
în momente diferite pe sedii diferite, declanşând 
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astfel formarea neregulată de cement la nivelul 
circumferinţei cervicale dând astfel naştere unui 
contur neregulat şi a unor relaţii variate între ţesu-
turile care compun JSC: în consecinţă, relaţia între 
cement, smalţ şi dentină variază la nivelul JSC (9).

După această fragmentare, teaca epitelială a lui 
Hertwig participă deasemeni la cementogeneză şi 
formarea ligamentului parodontal, dând naştere la 
resturile epiteliale ale lui Malassez. Fragmentarea 
tecii epiteliale a lui Hertwig şi expunerea dentinei 
acoperite de un strat subţire de cement intermediar 
sunt fundamentale pentru declanşarea cementoge-
nezei. Dacă fragmentarea nu are loc, smalţul va 
continua să se depună şi teaca lui Hertwig se va 
transforma într-un epiteliu redus care va împiedica 
depunerea cementului (10). Atât timp cât JSC este 
acoperită de ţesuturi gingivale sănătoase, relaţia ce-
ment-smalţ se poate schimba de la o bandă de den-
tină expusă la un contact cap-la-cap sau la suprapu-
nerea cementului peste smalţ, deoarece cementul se 
formează în timp. Această secvenţă este oprită oda-
tă ce JSC este expusă în mediul oral (11). 

Morfologia JSC la dinţii permanenţi devine un 
subiect cu o mare semnificaţie clinică datorită aso-
cierii sale cu sensibilitatea dentinară şi susceptibili-
tatea JSC la modificări patologice cum ar fi cariile 
radiculare, leziuniel cervicale necariogene şi re-
zorbţia radiculară (12).

Tipuri şi distribuţii ale JSC
La nivelul JSC sunt prezente 3 tipuri de ţesuturi 

mineralizate: smalţul, dentina şi cementul. JSC nu 
este o linie cu un contur uniform ci este o linie com-
plexă cu un traiect liniar şi neregulat (13,14). Atât 
la dinţii temporari cât şi la cei definitivi între smalţ 
şi cement la nivel cervical pot exista următoarele 
tipare de joncţiune:

Tiparul I: Cementul acoperă smalţul pe o arie 
restrânsă; se observă la 60% din dinţi. Acest tip de 
suprapunere apare când epiteliul smalţului degene-
rează la nivel cervical permiţând astfel ţesutului 
conjunctiv reprezentat de cementoblaste să ia con-
tact direct cu smalţul. Cementoblaştii produc un tip 
de cement care se numeşte cement afibrilar care 
pare dens şi laminat şi care nu conţine fibre de co-
lagen.

Tiparul II: Joncţiunea dintre cele 2 ţesuturi este 
cap la cap: în 30% dintre cazuri.

Tiparul III: Contactul dintre smalţ şi cement 
lipseşte, astfel încât dentina constituie pe o anumită 
suprafaţă stratul cel mai extern al suprafeţei radicu-
lare: 10% dintre dinţi. Acest tipar apare atunci când, 
în porţiunea cervicală a rădăcinii, este întârziată se-
pararea epiteliul smalţului de dentină.

Tiparul IV: Un tipar suplimentar este acela 
când smalţul acoperă cementul, fiind observabil la 
microscopul optic: 1,6% din dinţi. Arambawatta a 
raportat cazuri foarte rare de acoperire a cementu-
lui de către smalţ (9), Francischone nu a găsit nici 
un caz (7), la fel şi Neuvald (15) şi Ceppi (8). Acest 
tip a fost atribuit unei erori metodologice sau de 
interpretare.

Din punct de vedere embriologic, odontogeneza 
nu explică cele 4 tipuri de JSC, în special smalţul 
peste cement, din moment ce cementogeneza este 
iniţiată numai după finalizarea formării smalţului. 
Prezenţa smalţului peste cement poate fi observată 
pe secţiuni grosiere, în funcţie de grosimea secţiu-
nilor şi planul de secţionare: Muller a demonstrat 
că de fapt această situaţie este indusă de o iluzie 
optică (16). Deşi, unul din aceste tipare poate pre-
domina la un anumit dinte, toate formele pot coe-
xista la acelaşi dinte (13,17). 

Curbura JSC
Curbura JSC urmăreşte un tipar variabil şi este 

dependentă de înălţimea ariei de contact de deasu-
pra coletului coronar şi deasemeni de diametrul co-
roanei în sens vestibulo-lingual (17). În general 
dinţii au o linie de curbură cervicală proximală mai 
accentuată pe mezial, care de obicei este mai înaltă 
cu 1 mm decât distal. Liniile de curbură cervicale 
proximale sunt cele mai înalte pe suprafeţele mezi-
ale ale incisivilor centrali şi tind să devină mai ate-
nuate cu cât ne îndreptăm spre ultimul molar, unde 
poate ca să nu mai existe nicio curbură. Pe mulţi 
dinţi posteriori, linia cervicală este într-o poziţie 
mai spre ocluzal pe lingual decât pe suprafaţa ves-
tibulară (18). Curbura JSC este mai pronunţată pe 
feţele proximale decât pe cele vestibulare: iată de 
ce măsurarea nivelului clinic de ataşament devine 
compromisă la acest nivel.

Clinic, la un pacient de 25 de ani cu gingia sănă-
toasă, marginea liberă a gingiei urmăreşte aproxi-
mativ curbura liniei cervicale. Totuşi, nu este întot-
deauna la nivelul liniei cervicale din cauza pro-
cesului de erupţie sau a recesiunii gingivale. La un 
pacient de 10 ani cu o gingie sănătoasă, marginea 
liberă a gingiei poate acoperi o parte din coroana 
anatomică a smalţului coronar: la pacienţii mai în 
vârstă afectaţi parodontal sau care au beneficiat de 
terapie parodontală care a provocat o recesiune gin-
givală, gingia poate să nu acopere întreaga rădăcină 
anatomică (cementul) (18): aceste observaţii suge-
rează că nivelul marginii libere a gingiei faţă de 
JSC depinde de vârstă.

Informaţii privind JSC la copii sunt limitate. Un 
studiu al lui Leonardi(19) la SEM a pus în evidenţă 
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prevalenţa suprapunerii cementului pe smalţ şi a re-
laţiei cap la cap: nu au fost observate zone de ne-
coalescenţă între smalţ şi cement. JSC apărea ca o 
bandă sinuoasă cu o lăţime de 40-60 μm, iar ce-
mentul, acelular ca şi la dinţii permanenţi, era mai 
subţire şi mai aspru. Lângă JSC au fost observate 
sferite din calciu (fibre Sharpey calcificate) cu un 
diametru de 2 până la 10 μm cărora li se datorează 
un anumit grad de asperitate. În odontogeneza din-
ţilor deciduali şi definitivi, pot apare toate cele 3 
tipuri de relaţii între smalţ şi cement (8). Erupţia 
continuă pasivă şi factorii de creştere maxilară de-
plasează dinţii deciduali din poziţia lor originară şi 
expun JSC în cavitatea orală la copii de 6-10 ani 
(20). Pe dinţii deciduali, Carvalho a identificat că 
42% din dinţi prezentau cementul peste smalţ, 41% 
au avut o relaţie cap-la-cap şi 12% au avut goluri 
între cement şi smalţ. Toţi dintii deciduali au pre-
zentat un singur tip de relaţie între smalţ şi ce-
ment(21). 

În 1899, Cloquet a fost primul care a descris 
cele 3 tipuri de relaţii intertisulare la nivelul JSC 
prin microscopia optică: 10% dintre cazuri cemen-
tul nu a întâlnit smalţul cu o bandă de dentină expu-
să, în 30% dintre cazuri smalţul întâlneşte cementul 
în relaţie cap la cap iar în restul de 60% cementul 
acoperea smalţul (22).

Grossman şi Hargreaves (23) au luat în studiu 
18 dinţi permanenţi şi au demonstrat o relaţie de tip 
suprapunere a cementului la nivelul JSC, acesta fi-
ind ataşat direct sau indirect pe smalţul subiacent; 
au mai demonstrat şi un contact între smalţ şi ce-
ment de tip cap-la-cap; tipul de suprapunere a ce-
mentului peste smalţ ar avea 3 forme distincte iar 
JSC a variat chiar la nivelul aceluiaşi dinte şi chiar 
pe dinţii contralaterali. Teodorovici a prezentat re-
zultate similare (6). Arambawatta, în urma analizei 
la microscopul optic a 67 de premolari, a evidenţiat 
un procent de 55,1% de JSC tip cap la cap şi un 
procent de 33% de spaţii cu expunere dentinară 
ceea ce sugerează că JSC este un sediu puternic 
predispus la apariţia unor modificări patologice din 
timpul unor manopere clinice cum ar fi plasarea 
clemelor de digă, a coroanelor din oţel şi a materi-
alelor de restaurare (9). Teodorovici (6) a raportat 
prezenţa unor spaţii goale cu dentină expusă mai 
frecventă la dinţii maxilari din zona anterioară şi pe 
feţele vestibulare şi palatinale(22-24%) decât pe 
cele proximale(13,14%).

Metodele de identificare a localizării JSC includ 
2 categorii: convenţionale şi modificate (13).

Din cele convenţionale fac parte: metoda vizua-
lă, metoda tactilă care se poate realiza cu o sondă 
dreaptă, o sondă parodontală; examinatorul simte 

linia cervicală cu vârful unei sonde şi metoda radi-
ografică prin tehnicile/incidenţele: radiografii in-
traorale periapicale, radiografii în incidenţă bw sau 
RVG (24-27). 

Din metodele modificate fac parte diferite tipuri 
de sonde electronice cu presiune constantă: sonda 
Florida, sonda Inter probe/Perio probe, sonda Bi-
rek/sonda Toronto automatizată (28,29). Metoda 
convenţională vizuală a zonei cervicale ne va dez-
vălui o linie de demarcaţie care separă smalţul de 
cement; la palpare se va simţi linia de demarcaţie 
între smalţul neted şi cementul mai aspru. Radio-
grafia în diferite tehnici/incidenţe va prezenta la 
nivelul zonei cervicale o linie de trecere între smal-
ţul mai radioopac şi cemetul radicular mai puţin 
radioopac. 

În privinţa metodelor moderne bazate pe utiliza-
rea unor dispozitive electronice se poate înregistra 
pe un grafic o modificare bruscă în accelerarea miş-
cării sondei atunci când aceasta trece peste JSC 
(30).

Inspecţia zonei cervicale are şi limite printre 
care dificultatea de a o identifica atunci când este 
localizată subgingival sau este mascată de tartru 
sau de o restaurare, fiind o metodă „oarbă“ (24). Au 
fost identificaţi şi unii factori care afectează nivelul 
de acurateţe al examenului radiografic: restaurări 
din amalgam sau răşini compozite, o morfologie 
coronară foarte diversă la acest nivel pe aceleaşi 
gupe de dinţi, prezenţa osului alveolar, anomalii de 
poziţie ale dinţilor (31). Metodele moderne au ma-
rele dezavantaj că pot confunda nivelul diferit de 
asperitate sau neregularităţile suprafeţei radiculare 
cu JSC. Reproductibilitatea inspecţiei este foarte 
slabă, a palpării şi a examenului radiografic este 
slabă dar a metodelor moderne este mult superioa-
ră.

JSC reprezintă un reper important în identifica-
rea şi diagnosticul proiecţiilor de smalţ cervicale. 
Acestea sunt nişte extensii ale smalţului care pleacă 
de la JSC spre suprafaţa radiculară. Masters (32) 
au clasificat aceste structuri anatomice neobişnuite 
bazându-se pe gradul de extindere al smalţului din-
colo de JSC şi în funcţie de localizarea acestora în 
legătură cu topografia furcaţiei. Extinderea smal-
ţului apical de nivelul normal al JSC este un factor 
de risc pentru boala parodontală deoarece fibrele 
parodontale inserate în cement pentru a spijini din-
tele, nu sunt în poziţia lor obişnuită, astfel încât nu 
acţionează ca o barieră în faţa bolii parodontale. De 
fapt, ataşamentul epitelial peste suprafaţa smalţului 
se poate uşor detaşa în ariile de bifurcaţie înguste 
şi dificil de igienizat din cauza prezenţei biofilmu-
lui şi a tartrului, crescând astfel vulnerabilitatea la 
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boala parodontală (33). Atunci când JSC nu mai 
poate fi identificabilă pe dinţii cu recesiune, Zuc-
chelli a considerat că pentru a predetermina linia de 
acoperire a rădăcinii, reper, care poate îmbunătăţi 
rezultatul final al chirurgiei mucogingivale, JSC 
clinică se substituie JSC anatomice Aceeaşi autori 
au propus ca JSC clinică poate fi utilizată ca un 
ghid pentru prepararea apicală a restaurărilor din 
răşini compozite în cazuri de defecte abrazive pro-
funde asociate cu recesiune gingivală (34).

Identificarea şi stabilirea localizării JSC ser-
veşte mai multor scopuri. JSC este utilizată ca un 
reper fix/static pentru a măsura nivelul de ataşa-
ment clinic/profunzimea pungilor parodontale sau 

a distrucţiei parodontale şi a evalua distrucţia osoa-
să alveolară prin măsurarea distanţei dintre JSC şi 
creasta osoasă (35). Facilitează studierea zonei de 
furcaţie şi evaluarea distanţei dintre aceasta şi JSC, 
cu rol în terapia leziunilor de furcaţie (36). Ajută 
la măsurarea recesiunii gingivale vizibile şi a celei 
ascunse cu scopul de a determina dimensiunea gre-
fei care este necesară pentru a o acoperi şi pentru 
tehnicile de grefare bilaminară în acoperirea rece-
siunilor gingivale multiple şi superficiale (37,38). 

Astfel, rolul JSC, ca punct de referinţă în stabi-
lirea diagnosticului şi evaluarea prognosticului te-
rapeutic, trebuie să fie mai profund înţeles din 
punct de vedere clinic la ambele tipuri de dentiţii.
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