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Particularities of orthodontic treatment in 
patients with external root resorption of 

traumatic cause 
– theoretical foundation

Particularităţile tratamentului ortodontic la pacienţii cu resorbţie 
radiculară externă de cauză traumatică – fundamentare teoretică
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ABSTRACT
The therapy of dento-maxillary anomalies involves the use of orthodontic forces acting on the teeth, 
periodontium and alveolar bone, producing changes in their structure, resulting in final dental movement. 
The application of orthodontic forces should be done with extreme caution to avoid the occurrence of 
traumatic root resorption or aggravation when acting on a weak ground. The article aims to identify the 
particularities of orthodontic treatment in the etiology of external traumatic root resorptions. 
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REZUMAT
Terapia anomaliilor dento-maxilare implică utilizarea unor forţe ortodontice care acţionează asupra dinţilor, 
parodonţiului  şi osului alveolar, producând modificări în structura acestora, având ca rezultat final deplasarea 
dentară. 
Aplicarea forţelor ortodontice trebuie făcută cu extrem de multă prudenţă, pentru a evita apariţia resorbţiilor 
radiculare traumatice sau agravarea acestora, atunci când se acţionează pe un teren tarat.
Articolul îşi propune identificarea particularităţilor tratamentului ortodontic în etiologia resorbţiilor radiculare 
externe traumatice.

Cuvinte cheie: forţe ortodontice, resorbţie radiculară externă traumatică

Terapia ortodontică a anomaliilor dento-maxila-
re a fost influenţată decisiv, în fiecare moment, de 
posibilităţile tehnice pe care le-a oferit aparatura 
ortodontică şi de îndemânarea practicianului, care a 
utilizat şi imaginat noi căi de utilizare a acesteia.

Instalarea mecanismelor etiopatogenice ale ano-
maliilor dento-maxilare poate avea loc la orice vâr-
stă, iar obiectivul terapiei ortodontice este de a între-
rupe, a inversa sau a corecta şi controla aceste me-
canisme precum şi de a minimaliza efectul lor (1).
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Forţele care acţionează asupra dinţilor, atât în 
momentele de echilibrare, cât şi de dezechilibrare, 
pot fi de mai multe feluri, dar efectul lor asupra din-
ţilor va fi determinat de dezechilibrul de forţe de 
vecinătate.

Deplasările ortodontice se obţin introducând o 
forţă nouă în echilibrul existent, care va determina 
realizarea unui nou echilibru într-o nouă poziţie.

Din punct de vedere al forţei utilizate în depla-
sarea dintelui, se pun în discuţie trei aspecte (2):

– ritmul de aplicare;
– intensitatea forţei;
– rezistenţa ţesuturilor asupra cărora se aplică.
După criteriul intensităţii, forţele ortodontice,

ele pot fi împărţite în:
– forţe mici, lejere, care nu depăşesc 30-40 g/

dinte monoradicular. Ligamentul periodontal este 
presat, dar nu strivit. Vasele sanguine sunt încă vi-
zibile, în decurs de 24-48 ore îşi fac apariţia – de-a 
lungul suprafeţei de os supuse presiunii – mielo-
plastele şi se iniţiază resorbţia directă a osului alve-
olar, iar în spaţiile reticulare are loc depunerea de 
osteoid.

– forţe mari. Sub efectul lor, ligamentul perio-
dontal este strivit între dinte şi peretele alveolar. 
Vasele sanguine sunt închise, iar ligamentul perio-
dontal devine acelular şi hialin în aparenţă. Osteo-
citele osului de dedesubt dispar. Aceste zone sunt 
deseori bine localizate, iar mieloplastele apar adia-
cent la ele şi în spaţiile reticulare ale osului de de-
desubt. Astfel, se îndepărtează zona hialinizată şi 
corticală, dintele deplasându-se în cele din urmă. 
Dacă domeniul de acţiune (distanţa de acţiune) al 
arcului a fost mare, forţa aplicată va rămâne excesi-
vă şi vor apărea noi zone de hialinizare.

Este dificil să determinăm forţa ideală ce trebuie 
aplicată fiecărui dinte pentru a obţine o deplasare 
dată.

Ceea ce contează în realitate este presiunea real-
mente aplicată şi nu forţa iniţială, care poate fi cres-
cută sau diminuată de către sistemul de transmisie 
utilizat şi de către direcţia deplasării în raport cu 
axul mare al alveolei. Un alt factor care face impo-
sibilă determinarea unei forţe optime este diversita-
tea reacţiilor individuale. La presiune egală fiecare 
individ reacţionează diferit, în funcţie de caracte-
risticile sale individuale: rigiditatea substanţei fun-
damentale intercelulare, gradul de mineralizare şi 
maturizare a osului, precum şi rezistenţa mecanică 

a ţesuturilor. Forţa aplicată pe dinte este imediat 
transmisă osului, la fel ca şi ţesuturilor din regiune 
(2).

Aplicarea oricărei forţe pe un dinte supune sche-
matic ligamentul şi osul alveolar unei presiuni de 
partea opusă forţei şi unei tensiuni de aceeaşi parte 
cu ea.

Se admite că osul vecin dintelui reacţionează la 
presiune prin resorbţie, iar la tracţiune prin apozi-
ţie. În realitate, fenomenele observate nu sunt decât 
rezultanta unei infinităţi de mici modificări intraal-
veolare, fiind mai corect să se spună că zonele de 
resorbţie sunt mai numeroase de partea tracţiunii, 
ducând la o adevărată remodelare (2).

Cercetările a numeroşi autori au arătat că dinte-
le, care este, ca şi osul, un ţesut mineralizat, suferă 
în cursul tratamentului ortodontic modificări. Aces-
tea pot fi:

– resorbţii radiculare;
– hipercementoze;
– cuduri radiculare.
Întâlnite destul de frecvent, resorbţiile radicula-

re pot fi: 
– marginale; repararea lor se produce relativ

uşor, prin apoziţie secundară de cement;
– apicale; în momentul cicatrizării nu refac în

totalitate ţesutul dentar distrus.
După oprirea presiunii, rădăcina rămâne scurta-

tă. Microscopic, aceste resorbţii sunt inevitabile, 
dar de mică importanţă; în momentul când devin 
mai întinse, pot fi decelate radiografie. După Julien 
Philipe (3), resorbţiile sunt mai importante în func-
ţie de vârsta pacientului, de terenul acestuia, cât şi 
de factorii locali, astfel:

– la adult mai mult decât la copil;
– la anumiţi subiecţi mai predispuşi;
– la acelaşi individ, la anumiţi dinţi care prin

anatomia lor sunt supuşi cu uşurinţă unei pre-
siuni mai importante; de exemplu, la incisivii
laterali superiori, în anumite tipuri de depla-
sări dentare care produc presiuni mai impor-
tante, cum ar fi versiunea, rotaţia, ingresiu-
nea (1).

După unii autori, acest fenomen este definit ca 
un proces fiziologic sau patologic asociat cu afecta-
rea dentinei, cementului sau a osului. La dinţii per-
manenţi, resorbţia radiculară este întotdeauna pato-
logică şi se corelează cu un istoric de traumatism  
şi/sau infecţie cronică pulpară (4,14). Cele mai 
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frecvente tipuri de resorbţie radiculară asociate cu 
traumatismul dentar sunt: resorbţia externă de înlo-
cuire, resorbţia radiculară inflamatorie şi resorbţia 
extracanalară radiculară invazivă (5,6). 

Hipercementoza este destul de rară ca frecvenţă  
şi este întâlnită, după Reitan şi Hummerfelt (7), pe 
dinţi care au fost expuşi unor tracţiuni foarte im-
portante sau, din contră, pe dinţi care au rămas timp 
îndelungat fără antagonist.

În general, deplasarea dentară în condiţii norma-
le ar trebui să se desfă şoare fără modificări nedori-
te. Se citează mortificarea pulpei, ca urmare a apli-
cării unor forţe de intensitate mare şi cu acţiune 
prelungită mai ales pe dinţii cu apex închis – J. 
Phillipe (8).

Un alt efect nedorit al deplasării poate fi acela al 
resorbţiei radiculare cu două aspecte:

– resorbţia mică a cementului pe părţile laterale
ale rădăcinii în timpul acţiunii ortodontice, căreia 
autorii nu-i acordă o importanţă deosebită; aceste 
resorbţii mici se refac cu cement după încetarea 
forţei ortodontice;

– resorbţiile radiculare apicale – o problemă de
mare gravitate, ce poate apărea în special la dinţii 
care au suferit mişcări de translaţie sau care, în tim-
pul deplasării, s-au sprijinit cu apexul pe corticala 
vestibulară sau palatinală a osului alveolar – Begg 
(9), Mollin (10). Aceasta impune oprirea deplasării 
dentare pentru a permite refacerea cu cement se-
cundar, măcar parţial, a apexului dentar. Reîncepe-
rea tratamentului se face numai cu foarte multă pru-
denţă.

Păstrarea unei implantări corecte a grupurilor de 
dinţi implicate în procesul terapeutic, astfel încât 
efectul ortodontic să nu fie însoţit de sacrificii bio-
logice, reprezintă un deziderat extrem de important 
de atins în această situaţie.

O altă particularitate a tratamentului ortodontic 
în prezenţa resorbţiilor radiculare externe o repre-
zintă obţinerea ocluziei Tweed în etapa de finisare, 
realizându-se o intercuspidare bună în zona latera-
lă, esenţială pentru evitarea stimulării în exces a 
dinţilor afectaţi.

REZULTATE  ŞI DISCUŢII

Succesul şi stabilitatea rezultatului ortodontic 
depind de echilibrul de forţe dinaintea tratamentu-
lui, din timpul acestuia, cât şi de cel creat conştient, 
la sfârşitul lui.

Ancorarea celor două arcade în sistem poliagre-
gat a răspuns în mare măsură obiectivelor terapeu-
tice, pe de o parte, iar pe de altă parte a permis gra-
darea progresivă a forţei ortodontice, prin utilizarea 
secvenţei adecvate de arcuri.

În cazul traumatismelor, se presupune afectarea 
stratului cementoblastic, care generează inducerea 
resorbţiei radiculare externe (4), influenţând pro-
gnosticul dintelui afectat (11,12). 

În cazul în care se instalează resorbţia externă 
inflamatorie, se indică tratamentul endodontic pen-
tru eliminarea conţinutului necrotic şi bacterian al 
sistemului endodontic, cât şi intercalarea pansa-
mentului medicamentos. 

Tratamentul endodontic adecvat poate determi-
na procese reparatorii la nivelul cementului, al liga-
mentului periodontal şi al osului de la nivelul zonei 
de resorbţie, zona de dentină resorbită neavând însă 
potenţial de regenerare (4,13).

CONCLUZII

O problemă crucială a terapiei ortodontice o 
constituie ancorajul, care, mai ales în condiţiile 
unor anomalii cu determinism genetic foarte im-
portant, poate să joace un rol decisiv în obţinerea 
rezultatului terapeutic.

Dozarea corectă a forţelor ortodontice dezvolta-
te de dispozitivele ortodontice, indiferent de tipul 
de acţiune al acestora, reprezintă un factor de stabi-
litate al rezultatului ortodontic. 

Lipsa tratamentului endodontic corespunzător, in-
stituit în timp util după un traumatism dentar, conduce 
la necroza pulpară, urmată de dezvoltarea leziunii pe-
riapicale şi a resorbţiei radiculare inflamatorii (4).
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