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Endo-antral syndrome in aspergillosis
Sindromul endo-antral în aspergiloză
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ENDODONŢIE

ABSTRACT
While initiating an endo-antral syndrome, inside the endodontic system and the chronic apical lesions of 
upper teeth anatomically related to the maxillary sinus floor, may be found both endopathogenic bacteria 
and filamentous fungi. Similarly the improper root canal treatments may facilitate an emerging aspergillosis 
of maxillary sinus. By phenotype and genotype analysis in 10% of chronic apical periodontitis were 
disclosed filamentous fungi of Aspergillus genus (A. fumigatus, A. versicolor and A. niger). Accordingly 
might be also taken into consideration the hypothesis of mutual pathogenical relationship between pulpal 
and sinusal pathology, since at its turn the aspergillosis of maxillary sinus can also promote the 
contamination of already filled or still untreated necrotic root canals with filamentous fungi.
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REZUMAT
În declanşarea sindromului endo-antral, alături de bacteriile endopatogene, în sistemul endodontic şi leziunile 
cronice apicale ale dinţilor sinuzali se pot întâlni şi ciuperci filamentoase, după cum tratamentele endodontice 
impropriu conduse pot facilita debutul unei aspergiloze a sinusului maxilar. Analizele fenotipice şi genotipice au 
evidenţiat ciuperci filamentoase din genul Aspergillus (A. fumigatus, A. versicolor şi A. niger) în 10% dintre dinţii 
cu parodontite apicale cronice. Din această perspectivă se emite şi ipoteza relaţiei etio-patogenice cu dublu 
sens între patologia endodontică şi cea sinuzală, întrucât la fel de bine şi o aspergiloză a sinusurilor maxilare 
poate cauza însămânţarea cu ciuperci filamentoase a unor canale radiculare deja obturate sau încă netratate în 
care ţesutul pulpar s-a mortificat.

Cuvinte cheie: sindrom endo-antral, parodontită apicală cronică, sinuzită maxilară cronică, 
aspergiloză

INTRODUCERE

Sindromul endo-antral a fost descris în premieră 
încă din 1943 de Bauer, pe baza unor studii histopa-
tologice, ca manifestare clinică a propagării patolo-
giei parodonţiului apical la sinusurile maxilare (1).

Infecţiile odontogene ale dinţilor superiori cu 
rapoarte anatomice sinuzale explică 10-12% dintre 
sinuzitele maxilare cronice generate de propagarea 
microorganismelor şi toxinelor prin anastomozele 

vasculare şi vasele limfatice de vecinătate sau prin 
medulara crestelor alveolare, graţie contactului 
strâns oferit cu precădere de rădăcinile palatinale 
ale molarilor (2,3).

În declanşarea sindromului endo-antral, paro-
dontitele apicale şi marginale cronice localizate la 
aceşti dinţi au o pondere de 83%, restul de 17% ai 
factorilor etiologici fiind reprezentaţi de biofilmul 
microbian din gangrena pulpară sau flora reziduală 
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a canalelor radiculare deja tratate (2,4). Există o co-
relaţie directă între parodontitele apicale cronice şi 
îngroşarea mucoasei sinuzale în urma instalării in-
flamaţiei cronice conexe (5).

S-a dovedit, de asemenea, că, alături de bacteri-
ile endopatogene, în sistemul endodontic şi leziuni-
le cronice apicale ale dinţilor sinuzali se pot regăsi 
şi ciupercile filamentoase (2,6,7), după cum trata-
mentele endodontice impropriu conduse pot facili-
ta debutul unei aspergiloze a sinusului maxilar 
(2,8,9).

ETIOPATOGENIE

Un studiu recent a evidenţiat ciuperci filamen-
toase din genul Aspergillus în 10% dintre dinţii cu 
parodontite apicale cronice având tratamentul en-
dodontic finalizat în ultimii 3 ani. Analizele fenoti-
pice şi genotipice au precizat următoarele proporţii 
ale speciilor de ciuperci: A. fumigatus 1,6%, A. ver-
sicolor 1,6% şi A. niger 6,7% (2).

Faptul că s-au găsit specii de Aspergillus în ca-
nalele radiculare ale dinţilor sinuzali cu obturaţii de 
canal atrag atenţia asupra infecţiilor odontogene ca 
o a doua cale de inoculare sinuzală a acestor ciu-
perci filamentoase, în afara celei preponderente,
aerogenă, de mult demonstrată (2).

Pornind de la favorizarea creşterii speciilor de 
Aspergillus în prezenţa zincului, un argument în 
plus al factorului de risc odontogen, în afara vehi-
culării microorganismului, este dat de conţinutul în 
oxid de zinc al multor cimenturi de sigilare folosite 
pentru tratamentul endodontic, care poate ajunge în 
sinusul maxilar deja infectat pe căile de comunica-
re anatomice existente, întreţinând dinamica meta-
bolică a ciupercilor (2).

Din această perspectivă, se emite şi ipoteza rela-
ţiei etiopatogenice cu dublu sens între patologia en-
dodontică şi cea sinuzală, întrucât la fel de bine şi o 
aspergiloză a sinusurilor maxilare poate cauza însă-
mânţarea cu ciuperci filamentoase a unor canale 
radiculare deja obturate sau încă netratate în care 
ţesutul pulpar s-a mortificat (2).

SIMPTOMATOLOGIE CLINICĂ

Simptomatologia clinică simulează o sinuzită 
maxilară cronică, putând fi exprimată prin jenă du-
reroasă difuză în zona geniană, obstrucţie nazală şi 

secreţii nazale purulente, cacosmie, iar uneori şi 
prin epistaxis, cefalee şi stare febrilă (10-13).

Este prezentă în unele cazuri şi o uşoară infiltra-
re nedureroasă a regiunii geniene, fără modificarea 
de culoare a tegumentelor, cu extindere infraorbita-
lă şi spre baza piramidei nazale din cauza erodării 
peretelui anterior al cavităţii sinuzale, care duce la 
afectarea ţesutului subcutanat (10-13). Totuşi, nu 
există adenopatie loco-regională (14).

Rinoscopia anterioară poate evidenţia congestia 
mucoasei nazale, devierea septului nazal de partea 
opusă, o masă necrotică de ciuperci şi depozite pu-
rulente în meatusul mijlociu. La rinoscopia posteri-
oară de regulă nu se observă modificări locale.

S-au descris şi aspergiloze sinuzale de natură ia-
trogenă, după obturaţiile de canal, dintele în cauză 
putând fi sensibil la masticaţie sau percuţie axială, 
dar fără a exista vreo asimetrie facială prin tumefi-
erea obrazului (11).

 Alte iatrogenii potenţial implicate în apariţia 
unei aspergiloze a sinusurilor maxilare sunt şi acci-
dentele de extracţie, cu pătrunderea în cavitatea si-
nuzală a restului radicular rezultat (11,12,14-16). 
Postextracţional s-au descris în anumite cazuri şi 
constituirea unor fistule oro-antrale (11).

În urma eşecului extracţiei unui rest radicular 
aparţinând unui dinte sinuzal, precum al doilea pre-
molar superior, al cărui tratament endodontic a fost 
compromis, s-a descris o tumefacţie geniană dure-
roasă cu persistenţa şi chiar extinderea durerii în 
zona faringiană, însoţită de disfagie (11). Amelio-
rarea evidentă a tabloului clinic s-a constatat la 3 
luni, iar vindecarea completă – după 6 luni de trata-
ment general cu itraconazol (11).

Nici pătrunderea accidentală a unor corpi străini în 
cavitatea sinuzală nu trebuie subestimată, deoarece 
generează o sinuzită cronică, indiferent dacă se asoci-
ază sau nu cu o fistulă oro-antrală care potenţează pă-
trunderea microrganismelor din flora orală (16).

Natura corpilor străini sinuzali este extrem de 
variată. În afara materialelor de obturaţie de canal 
şi a resturilor radiculare deja menţionate, mai pot 
pătrunde freze, ace, implanturi dentare sau materi-
ale de amprentă (16-20).

Foarte rar şi numai când sunt minusculi, corpii 
străini pot fi transportaţi de epiteliul ciliat sinuzal şi 
expulzaţi în fosele nazale prin ostium. De regulă, 
pentru a permite retrocedarea inflamaţiei mucoasei 
sinuzale, este însă necesară îndepărtarea lor chirur-
gicală (16).
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EXAMENE COMPLEMENTARE

Radiologic, pe ortopantomografie, sinusul ma-
xilar afectat apare radioopac (10). În formele inva-
zive mai avansate de aspergiloză, examenul CT 
evidenţiază o masă de hipodensitate care expandea-
ză cavitatea sinuzală, fiind însoţită de distrucţii ale 
peretelui nazal şi apariţia unor zone parţial opacifi-
ate (21).

În aspergiloza sinusurilor maxilare, examenul 
radiologic ortopantomografic evidenţiază aspecte 
tipice, traduse prin apariţia unor corpi radioopaci 
rotund-ovalari unici sau multipli, ca rezultat al pre-
cipitării unor săruri minerale de fosfat tricalcic sau 
sulfat de calciu în zonele necrozate ale miceliilor 
(14,15,22,23).

Pentru evitarea confuziilor diagnostice ridicate 
de aceste imagini radioopace, se recomandă efectu-
area unei densitometrii CT, dovedindu-se că, în ca-
zul unor valori care depăşesc 1.500 Hu, ne confrun-
tăm cu o aspergiloză sinuzală consecutivă 
obturaţiilor de canal cu depăşire, în timp ce, la va-
lori mai mici de 1.500 Hu, este vorba de un asper-
gilom propriu-zis, format exclusiv dintr-un materi-
al organic care nu conţine oxid de zinc (14,24). De 
altfel, examenul CT pune în evidenţă ca o abatere 
de la normalitate atât o masă de ţesut moale, cât şi 
o zonă dens radioopacă bine conturată (15).

În afara hiperplaziei mucoasei şi a prezenţei
unei mase radioopace în cazul unor fistule oro-an-
trale, examenul CT evidenţiază un contur osos ne-
regulat şi discontinuitatea podelei cavităţii sinuzale 
(11).

În aspergiloza satelită obturaţiilor de canal cu 
depăşire, care au penetrat podeaua cavităţii sinuza-
le, examenul radiologic evidenţiază un corp radio-
opac dens bine conturat, un antrolit, situat central 
în cavitatea sinuzală sau în apropierea hiatusului 
semilunar (14).

Examenele de laborator pun în evidenţă prezen-
ţa crescută faţă de valorile normale (< 0,5 mg/dl) a 
proteinei C reactive (1,2-3,4 mg/dl) (21).

In cazul sindromului endo-antral din aspergilo-
ză, cauzat de împingerea în sinus a unui rest radicu-
lar aparţinând unui dinte cu tratament endodontic 
compromis, ţesutul recoltat postextracţional din 
alveolă evidenţiază numeroşi spori şi hife septate 
de Aspergillus (11).

FORME CLINICE

Este cunoscut că cea mai frecventă formă clini-
că de aspergiloză se localizează în plămâni. În acest 
context, aspergiloza sinusurilor maxilare este o 
afecţiune destul de rară la indivizii cu o stare bună 
de sănătate generală. Creşterea hifelor poate dura 
chiar ani de zile până când ocupă în totalitate cavi-
tatea sinuzală (10).

Forma clinică neinvazivă, denumită aspergilo-
mul sinusurilor paranazale sau „ciuperca minge“, 
afectează unilateral sinusurile maxilare. Întâlnită 
de regulă la indivizii sănătoşi, poate fi simptomati-
că sau asimptomatică, simulând sinuzita cronică. 
Aspergilomul este alcătuit dintr-o masă compactă 
de ciuperci, detritusuri tisulare şi leucocite extrava-
zate.

Radiologic, se caracterizează printr-o radioopa-
citate sinuzală unilaterală de densitate crescută (an-
trolit), care poate fi o reacţie de corp străin declan-
şată de o obturaţie de canal preexistentă cu depăşire, 
ale cărei materiale (sigilanţi pe bază de oxid de 
zinc-eugenol) au pătruns în cavitatea sinuzală (14).

Forma clinică invazivă, specifică indivizior 
imunocompromişi, este categoric mai severă şi 
frecvent eronat diagnosticată; mai rară cu ceva timp 
în urmă, în prezent incidenţa sa este în creştere 
(25). Se întâlneşte de regulă numai la indivizii imu-
nocompromişi, fiind caracterizată prin evoluţie 
progresivă rapidă cu necroză tisulară gangrenoasă a 
mucoperiostului şi rezorbţie osoasă destructivă 
(10).

S-au descris şi cazuri de complicaţie cu osteo-
mielita sinusului maxilar cauzate de specia A. tu-
bingensis, un patogen oportunist aparţinând grupă-
rii de suşe înrudite filogenetic de A. niger, 
identificată prin tehnica moleculară de identificare 
a secvenţei genei β-tubilinei (26).

Prin extindere, leziunea cu debut sinuzal avan-
sează intraorbital, manifestându-se prin chemoză şi 
tulburări oculare finalizate prin pierderea vederii, 
precum şi intracranian, de-a lungul bazei craniului 
şi formaţiunilor vasculare, generând tromboza si-
nusului cavernos şi complicaţii neurologice (25).

Dintre formele clinice invazive de aspergiloză 
sinuzală fac parte:

– sinuzita acută invazivă, cu debut de bronho-
pneumonie necrotică instalată pe fond neutro-
penic, rezorbţie osoasă distructivă a pereţilor
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cavităţii sinusale şi evoluţie rapidă letală în 
formele fulminante (25% dintre cazuri) (14).

– sinuzita cronică invazivă, preponderent în-
tâlnită în diabetul zaharat sau corticoterapia
prelungită (14).

Forma clinică alergică, care se întâlneşte la pa-
cienţii tineri cu polipi nazali sau astm bronşic în 
antecedente, manifestându-se clinic similar traheo-
bronşitei alergice. Simptomatologia sinuzală, în 
care există obstrucţie nazală, este asemănătoare 
formei neinvazive de aspergiloză, dar nu răspunde 
la tratamentul convenţional (14).

Se pare că asocierea aspergilozei alergice bron-
hopulmonare cu forma alergică de aspergiloză a 
sinusurilor maxilare, deşi atinge cca. 10% dintre 
cazuri, este trecută cu vederea, deoarece de regulă 
pacientul este examinat separat pentru afecţiunea 
pulmonară, respectiv cea maxilofacială (13). 

Aspergiloza alergică bronhopulmonară cu care 
se poate asocia această formă alergică de aspergilo-
ză sinuzală este cauzată de hipersensibilitatea la A. 
fumigatus (13,28). Ea apare la pacienţii cu fibroză 
chistică (2-15%) sau astm cronic (1-2%), manifes-
tându-se prin semne şi simptome nespecifice pre-
cum: astm bronşic, bronşiectazie centrală, infiltrate 
pulmonare recidivante şi activare imună sistemică 
cu eozinofilie în circulaţia periferică, valori serice 
crescute ale IgE totale (>1.000 IU/ml), prezenţa 
IgE specifice la A. fumigatus (>0,35 kU/I) şi poziti-
varea IgG la antigenul de Aspergillus (13).

EVOLUŢIE

Ca mers clinic evolutiv, aspergiloza maxilară 
poate îmbrăca un aspect colonizant, neinvaziv, sau 
unul invaziv. Forma colonizantă apare la indivizii 
cu stare generală bună, manifestându-se ca o sinu-
zită maxilară obişnuită care nu răspunde însă la an-
tibioterapie. Examenul radiologic arată o radioopa-
citate sinuzală, dar nu pune în evidenţă leziuni 
osoase resorbtive ale pereţilor cavităţii sinuzale 
(10). Se constată totuşi o atrofie a mucoasei şi a 
pereţilor osoşi ai cavităţii sinuzale (25).

DIAGNOSTIC POZITIV

Diagnosticul pozitiv se pune prin examenul his-
topatologic şi însămânţarea pe medii de cultură 
(25). 

DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL

Diagnosticul diferenţial al aspergilozei invazive 
se face cu: sinuzita micotică alergică, mucormico-
za, mucopiocelul, tumorile benigne şi maligne, 
limfoamele, tuberculoza, luesul, sarcoidoza, granu-
lomatoza Wegener şi manifestările maxilo-faciale 
induse de Pseudomonas (25,27,28).
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