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REZUMAT
Reluarea tratamentului endodontic presupune eliminarea cauzei care a dus la eșecul tratamentului iniţial, 
precum și conservarea dintelui pe arcadă. Scopul acestui studiu este să evalueze comparativ dezobturarea 
rotativă a dintilor obturaţi cu gutapercă, în prezenţa sau absenţa solvenţilor specifici sealerului folosit. 
Materiale și metode: S-au folosit 40 de dinţi monoradiculari extrași care au fost împărţiţi în 4 grupe în funcţie 
de metoda de retratament folosită. Dinţii au fost preparaţi rotativ cu sistemul Protaper Universal și obturaţi 
prin condensare laterală la rece a gutapercii și AH Plus. Dinţii au fost dezobturaţi folosind sistemul Protaper 
de dezobturare (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Switzerland). În timpul dezobturării, în grupul 1 s-a folosit ca 
solvent Resosolv (Pierre Rolland, Merignac, France), în grupul 2 s-a folosit eucaliptol, în grupul 3 Endosolv 
E (Septodont, Paris, France), iar grupul 4 a fost dezobturat fără a folosi solvent. Au fost înregistraţi timpii 
necesari dezobturării, precum și evaluarea radiografică a reluărilor de tratament. 
Rezultate: Toate canalele au prezentat material restant după dezobturare, iar timpul cel mai scurt necesar 
dezobturării a fost înregistrat în grupul 1 având ca adjuvant solventul specific sealerului folosit. 
Concluzii: Deși nu se poate obţine o eliminare perfectă a canalului radicular după dezobturare, aceasta este 
ușurată prin folosirea unui solvent specific. 
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ABSTRACT
The purposes of retreatment are to eliminate the cause for failure of initial endodontic treatment and to preserve 
the tooth as well. The aim of this study is a comparative evaluation of efficacy of Protaper rotaty retreatment instru-
ments for gutta-percha removal with or without solvents specific both to the sealer and gutta-percha. 
Materials and methods: Forty single-rooted extracted teeth were randomly divided into 4 groups according to 
different methods of retreatment. The teeth were prepared with Protaper Universal system (Dentsply-Maillefer, 
Ballaigues, Switzerland) and filled using lateral condensation of gutta-percha and AH Plus (Dentsply DeTrey, 
Konstanz, Germany). All root canal fillings were removed using Protaper Universal Retreatment system (Dentsp-
ly-Maillefer, Ballaigues, Switzerland). During the retreatment procedure, in group 1 Resosolv (Pierre Rolland, 
Merignac, France) was used; in group 2 eucalyptol was used, in group 3 Endosolv E (Septodont, Paris, France) 
was used and in group 4 no solvent was used. The times required for retreatments and radiographycal evaluation 
after retreatment were recorded. 
Results: All root canals showed filling material remnants and group 1 with specific solvent for AH Plus recorded 
the shortest time. 
Conclusions: Although it is not possible to eliminate the entire filling material on the canal walls, the duration of 
retreatment was reduced by the use of a solvent specific to the sealer compared with a gutta-percha solvent or 
no solvent.
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INTRODUCERE

Tratamentul endodontic primar al canalului ra-
dicular, în ciuda ratei înalte de succes de care se 
bucură la ora actuală, poate avea uneori rezultate 
nefavorabile (1). În cazul situaţiilor care indică 
reluarea tratamentului endodontic, mai multe teh-
nici și instrumente au fost imaginate pentru a rea-
liza îndepărtarea materialelor de obturaţie de canal 
reprezentate cel mai adesea de gutapercă și sealer, 
tehnici ce includ sistemele rotative de Nichel-Titan, 
sistemele ultrasonice, laser și solvenţi (2). Sistemul 
ProTaper Universal (Dentsply-Maillefer, Switzer-
land) include ace rotative pentru prepararea, cură-
ţarea și finisarea pereţilor canalului radicular, dar 
și ace specifice pentru îndepărtarea materialelor de 
obturaţie de canal. 

Acele folosite în reluarea tratamentului endo-
dontic (D1, D2, D3) au lungimi, conicităţi și dia-
metre diferite la vârf. Acul D1 are 16 mm, diame-
trul la vârf 30 ISO și conicitate 0,09, acul D2 are 18 
mm, diametrul la vârf 25 ISO și conicitate 0,08, iar 
acul D3 are 22 mm, diametrul la vârf 20 și conici-
tate 0,07.

Pentru a ușura îndepărtarea materialelor de ob-
turaţie din canal, pe lângă aceste ace, se pot folosi 
diverși solvenţi precum Resosolv (Pierre Rolland, 
Merignac, France), Endosolv E (Septodont, Paris, 
France), sau ulei de eucaliptol. Resosolv conţine 
95% dimetilformamidă și 1%-2% Cinnamomum 
cassia (3) și este un solvent specific sealerilor pe 
bază de rășini, așa cum este AH Plus (Dentsply 
DeTrey, Konstanz, Germany). Endosolv E conţine 
50%-90% tetracloretilenă, 2,5%-10% isopentilace-
tat și 1% timol și este solvent specific sealerilor pe 
bază de eugenat de zinc. Uleiul de eucaliptol este 
un solvent folosit pentru a înmuia gutaperca (3).

Scopul acestui studiu este evaluarea compara-
tivă radiologică și a timpilor necesari dezobturării 
rotative a dinţilor obturaţi cu gutapercă, în prezenţa 
sau absenţa solvenţilor specifici sealerului folosit.

MATERIALE ŞI METODE

40 de incisivi inferiori integri morfologic au fost 
împărţiţi randomizat în 4 grupuri de câte 10 dinţi. 
Nici unul din dinţi nu a prezentat rădăcini resorbite, 
fracturi radiculare sau apex deschis. 

S-a realizat permeabilizarea dinţilor cu ace Kerr 
file ISO 10 pe toată lungimea canalelor. Lungimea 
de lucru a fost măsurată ca distanţa dintre marginea 
incizală și foramenul apical, fiind determinată sub 
control vizual cu un ac Kerr file ISO 15 până când 
acesta a apărut dincolo de apex; a fost măsurată 

această lungime și prin scăderea a 1 mm a fost sta-
bilită lungimea finală de lucru.

După crearea manuală a traseului liber de alu-
necare cu ace K pilă de oţel ISO 08, 10 și 15 (FKG 
Dentaire), canalele au fost lărgite rotativ cu ace 
Protaper Ni-Ti Universal (Dentsply-Maillefer) fo-
losind ca lubrifiant gel Canal plus (Septodont) și 
lavaje cu NaOCl 2,5% de cca.10 ml/canal adminis-
trate cu seringa și ace Endo-Eze (Ultradent).

Toate canalele au fost preparate de un singur 
operator, cu motor endodontic (X-Smart, Dentsply-
Maillefer, Ballaigues,Switzerland) și ace Protaper 
Ni-Ti Universal (Dentsply Maillefer; Ballaigues, 
Switzerland), montate la reducţie 16:1, viteza de 
rotaţie 250 rpm și cu irigaţie abundentă. Canalele 
au fost lărgite într-o manieră crown-down. După 
terminarea preparaţiilor conform tehnicii Protaper, 
preparaţia apicală a canalelor a fost realizată până 
la acul F2 (25 ISO, 0,08).

Toate canalele au fost obturate prin condensare 
laterală la rece a gutapercii. După toaleta și usca-
rea canalului, s-a ales un con master de conicitate 
2%, de aceeași dimensiune apicală cu ultimul ac 
Protaper rotativ și care s-a potrivit prin fricţiune 
(tug-back) la nivel apical. Alegerea spreaderului 
adecvat s-a făcut astfel încât acesta să pătrundă în 
canal, de-a lungul conului master, până la 1-2 mm 
de apex, lungimea fiind stabilită pe spreader cu aju-
torul unui stoper de cauciuc.

După plasarea sealerului AH Plus în canal, vâr-
ful conului master a fost trecut prin sealer, iar aces-
ta a fost introdus pe lungimea de lucru. După in-
troducerea conului master, spreaderul s-a plasat în 
canal pe lângă conul de gutapercă, exercitându-se o 
presiune fermă în direcţie apicală. Această presiu-
ne, menţinută 20 de secunde, a condensat gutaper-
ca lateral și apical și a lăsat spaţiu pentru aplicarea 
conurilor accesorii. Spreaderul a fost îndepărtat din 
canal prin mișcări de rotaţie reciprocă, cu amplitu-
dinea de 30-40 grade.

S-a introdus un con accesoriu cu un număr mai 
mic decât spreaderul folosit, acesta a fost compac-
tat lateral în același mod cu conul master, după care 
spreaderul a fost îndepărtat și un nou con accesoriu 
a fost introdus. Aceste proceduri s-au repetat până 
când întreg canalul a fost obturat. Coronar s-a apli-
cat un material de obturaţie provizorie reprezentat 
de Citodur. Calitatea obturaţiilor de canal a fost 
confirmată prin realizarea radiografiilor post-obtu-
raţie de canal. Toţi dinţii au fost păstraţi în mediu 
cu 100% umiditate la 37°C pentru 2 săptămâni.

Grupul 1: după îndepărtarea obturaţiei coronare 
provizorii, s-au folosit frezele Gates-Glidden nr.2 
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FIGURA 1. Dinte grupul 1, 
scor 1

FIGURA 2. Dinte grupul 2, 
scor 3

FIGURA 3. Dinte grupul 4, scor 2

și 3 pentru îndepărtarea primilor 3 mm ai obturaţiei 
de canal, după care 0,01 mm solvent Resosolv a 
fost plasat cu vârful seringii și lăsat să acţioneze 
pentru 2 minute. Apoi, canalele radiculare au fost 
instrumentate într-o manieră crown-down la o tura-
ţie de 500 rpm după recomandările producătorului. 
Acul ProTaper D1 (30 ISO, conicitate 0,09, lungi-
me 16 mm) a fost folosit pentru îndepărtarea mate-
rialului de obturaţie din porţiunea coronară, în timp 
ce treimile mijlocie și apicală au fost instrumentate 
folosind acele D2 (25 ISO, conicitate 0,08, lungime 
18 mm) și D3 (20 ISO, conicitate 0,07, lungime 22 
mm). D2 și D3 au fost folosite printr-o mișcare de 
pensulare cu aplicare de presiune laterală. ProTa-
per D3 a fost folosit pe toată lungimea de lucru a 
canalului radicular. După îndepărtarea a 3 mm de 
material, o nouă cantitate de solvent (0,01 ml) a 
fost așezată în canal și lăsată să acţioneze 2 minute. 
În timpul reluării tratamentului, s-a spălat cu hipo-
clorit de sodiu 2,5% înainte de schimbarea fiecă-
rui instrument. Acele au fost curăţate de resturi de 
material înainte de reintroducerea în canal. Retra-
tamentul a fost considerat complet atunci când pe 
ultimul instrument care a atins lungimea de lucru 
nu au mai fost observate resturi de gutapercă sau 
sealer. După ultima instrumentare, canalele au fost 
spălate abundent cu hipoclorit de sodiu și uscate cu 
conuri de hârtie.

Grupul 2: au fost realizate aceleași proceduri ca 
la grupul 1. A fost folosit ca solvent eucaliptolul.

Grupul 3: au fost realizate aceleași proceduri ca 
la grupul 1. A fost folosit ca solvent Endosolv E.

Grupul 4: au fost realizate aceleași proceduri ca 
la grupul 1. Au fost folosite doar acele de dezobtu-
rare fără folosirea solvenţilor.

Timpul total, inclusiv irigarea, necesar pentru 
îndepărtarea materialul din canalul radicular pe 
toată lungimea de lucru a fost înregistrat pentru fi-
ecare canal folosind un cronometru.

REZULTATE 

Toţi dinţii au fost radiografiaţi din incidenţă me-
zio-distală, după dezobturare. A fost considerată 
aria totală a canalului ca fiind 100%. Totalul ari-
ilor de materiale radioopace au fost exprimate ca 
un procent din aria canalului. Pentru cuantificarea 
rezultatelor obţinute, s-a utilizat o grilă de punctaj 
stabilită de Kfir și colab., 2012 (4):

Scorurile au fost împărţite în 3 categorii repre-
zentative:

Scor 1 – canal curat (0-5% din aria canalului 
acoperită de reziduuri observate pe imaginea radi-
ologică)

Scor 2 – canal cu reziduuri moderate (6-20% din 
aria canalului acoperită de reziduuri observate pe 
imaginea radiologică).

Scor 3 – canal cu reziduuri în cantitate mare 
(peste 21% din aria canalului acoperită de reziduuri 
observate pe imaginea radiologică).

Pe radiografiile după dezobturare s-a observat 
material de obturaţie restant în toate canalele radi-
culare. Toate tehnicile au lăsat între 4% și 35% din 
aria canalului acoperită de gutapercă și sealer. În 
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porţiunile medii și apicale, dinţii din grupul 1 unde 
s-a folosit un solvent specific AH Plus au prezen-
tat un procentaj mai mic de material remanent de-
cât în celelalte grupuri. În aceleași porţiuni, dinţii 
dezobturaţi fără solvent au prezentat cele mai mari 
procente de material remanent. Majoritatea cana-
lelor a prezentat scorul 1, urmat de scorurile 2 și 3 
(Tabel 1).

TABEL 1. Scorurile obținute în urma dezobturării canalelor 
cu sau fără solvent
Metoda de dezobturare Scor 1 Scor 2 Scor 3
Grup 1 – ProTaper + Resosolv 7 canale 3 canale 0 canale
Grup 2 – ProTaper + Eucaliptol 6 canale 2 canale 2 canale
Grup 3 – ProTaper + Endosolv E 5 canale 3 canale 2 canale
Grup 4 – ProTaper fără solvent 3 canale 4 canale 3 canale
Total 21 canale 

(52,5%)
12 canale 
(30%)

7 canale 
(17,5%)

TABEL 2. Timpii medii de dezobturare per canal, în funcţie 
de tehnica de dezobturare

Tehnica de 
dezobturare

Medie per 
canal

Valoarea 
maximă

Valoarea 
minimă

Grup 1 – ProTaper 
+ Resosolv

7,40 minute 9,5 minute 4,40 minute

Grup 2 – ProTaper 
+ Eucaliptol

8,50 minute 12,31 minute 6,56 minute

Grup 3 – ProTaper 
+ Endosolv E

8,20 minute 12,57 minute 6,23 minute

Grup 4 – ProTaper 
fără solvent

9,10 minute 13,60 minute 6,13 minute

Timpii medii de atingere a lungimii de lucru în 
cele patru grupuri nu au fost destul de diferiţi și se 
poate observa că timpul de lucru cu instrumentarul 
ProTaper folosind solvent specific (grupul 1) a fost 
cel mai mic, în timp ce timpul de dezobturare fără 
solvenţi a fost cel mai lung (Tabel 2). 

DISCUŢII

Folosirea solvenţilor specifici sealerului folosit 
la obturarea iniţială (Resosolv pentru AH Plus), ca 
și folosirea unui solvent pentru a înmuia gutaperca 
(uleiul de eucaliptol) scad timpul de dezobturare, 
așa cum reiese din acest studiu. Acest lucru poate 
fi explicat prin efectul de înmuiere pe care îl are 
solventul asupra materialului de obturaţie de canal. 

Sistemul ProTaper Universal de dezobturare s-a 
dovedit a fi foarte eficient, și aceasta datorită con-
figuraţiei acelor. Aceste caracteristici pot permite 
instrumentelor să taie nu numai gutaperca, dar și 
un strat superficial de dentină. De asemenea, acest 
sistem este capabil să îndepărteze o cantitate mare 
de material de obturaţie datorită unghiului de tăiere 

negativ ce nu are o acţiune de netezire a gutapercii, 
ci de tăiere (5,6).

Chiar dacă se folosesc solvenţi sau nu, sunt im-
posibil de îndepărtat în totalitate gutaperca și sea-
ler-ul din sistemul endodontic, indiferent de tehni-
ca de retratament folosită (Mushtaq și colab., 2012 
(7), Lalit P. și colab. 2012 (8), Takahashi și colab. 
2009 (9). Acest lucru a fost demonstrat și în acest 
studiu, având în vedere că nici un specimen nu a 
fost lipsit de reziduuri. 

În acest studiu am constatat că timpul de dez-
obturare folosind solvenţi specifici sealerului este 
mai mic decât timpul de dezobturare nefolosind 
solvenţi, ceea ce contrazice rezultatele altor stu-
dii (Kumar MSR si colab.,2012; L.-S. Gu si co-
lab.,2008) (10,11). Aceasta se poate datora faptu-
lui că autorii au folosit solventul doar în porţiunea 
coronară a canalului, în timp ce în studiul nostru 
am introdus solvent la fiecare 3 mm. Un alt studiu 
realizat de Burhan Can Çanakçı și colaboratorii, în 
2015 a constatat, ca și studiul nostru, că folosirea 
unor solvenţi specifici reduce timpul de dezobtura-
re și scade duritatea materialului cu care s-a obturat 
canalul radicular (3). Conform rezultatelor acestui 
studiu, în care nu s-au observat diferenţe conside-
rabile între timpii necesari dezobturării folosind 
solvenţi specifici sau nespecifici sealerului folosit 
(AH Plus), putem concluziona că orice solvent are 
o acţiune benefică asupra materialelor de oburaţie 
si implicit asupra îmbunătăţirii timpului de lucru, 
chiar dacă nu conţine elemente specifice materialu-
lui de obturaţie, fapt constatat si de Obeid şi Nagy, 
2015 (12).

Cu toate acestea, orice solvent poate avea efect 
toxic asupra parodonţiului apical (13), mai ales 
când acesta este inflamat (14), astfel încât folosirea 
acestora trebuie atent și judicios evaluată prin stu-
dii clinice și experimentale viitoare.

CONCLUZII

În cursul reluărilor de tratament, nici un canal 
nu poate fi complet curăţat de materialul de obtu-
raţie iniţial. Cu toate acestea, folosirea unui solvent 
în general și a unuia specific în particular ușurează 
îndepărtarea materialului și scurtează timpul de 
lucru necesar, spre deosebire de dezobturarea fără 
folosirea solvenţilor.
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