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INTRODUCERE
Datele din literatura de specialitate prezintă rate de succes
optimiste, peste 90%, dar trebuie acceptat faptul că tratamentele şi
retratamentele endodontice ortograde pot eşua şi trebuie luate în
considerare complicaţiile şi opţiunile terapeutice ulterioare. Etiologia
eşecului tratamentului endodontic este multifactorială. Cercetarea propune
o abordare pertinentă a aspectelor întâlnite în practică în cadrul eşecului
terapeutic pentru a reuşi să explice posibilele cauze ale acestuia.
STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
Prima secţiune a tezei de doctorat este structurată în două capitole
şi prezintă o sinteză asupra factorilor implicaţi în eşecul tratamentului
endodontic, pornind de la informaţiile oferite de studiile reprezentative
naţionale şi internaţionale.
Capitolul 1 -Tratamentul endodontic- cuprinde noţiuni privind
obiectivele, principiile, indicaţiile tratamentului endodontic conform
cerinţelor şi recomandărilor propuse de societăţile de profil.
Capitolul 2 -Eşecul tratamentului endodontic- abordează
elementele definitorii, pornind de la cel mai important factor care este
atribuit persistenţei infecţiei microbiene. Parodontita apicală cronică
reprezintă un proces inflamator periapical ca răspuns la prezenţa
microorganismelor sau a altor iritanţi care provin de la nivelul canalelor
radiculare [1]. Se distruge o mare parte a țesutului periapical, rezultând
formarea diferitelor tipuri de leziuni cu resorbția concomitentă a osului și
a rădăcinilor dinților afectați [2]. Resorbţia radiculară însoţeşte frevent
dinţii cu patologie periapicală şi conform ultimei clasificări a OMS [3]
constituie o patologie separată, K 03.3. Neville şi colab. [4] o încadrează
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ca o altă formă de leziune odontală necarioasă, afirmând că resorbţia
externă este comună şi pacienţii ar putea avea o resorbţie radiculară
decelabilă la un atent examen radiologic. La dinţii cu tratament endodontic
fracturile radiculare sunt frecvent întâlnite în practica stomatologică şi, deşi
sunt dificil de diagnosticat, trebuie detectate precoce pentru a preveni
deteriorarea ţesuturilor de suport [5]. Prevalenţa fracturilor radiculare
verticale la dinţii trataţi endodontic este cuprinsă între 11%-20% [6].
CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
Cea de-a doua parte a tezei de doctorat cuprinde trei direcţii de
cercetare, fiind realizate trei studii corespunzătoare celor mai importante
eșecuri ale tratamentului endodontic care, după opinia noastră, pun de
multe ori în discuție păstrarea dinților respectivi pe arcade.
Capitolul 3. Ipoteza de lucru şi obiectivele generale.
Ipoteza de lucru a plecat de la constatarea că mai multe condiţii
clinice pot contribui singure sau în combinaţie la eşecul tratamentului
endodontic.
Evidențierea contribuției fiecărei categorii de factori la eșecul
tratamentului endodontic constituie obiectivul central al acestei cercetări.
Capitolul

4.

Studiu

histologic

şi

imunohistochimic

al

parodontitelor apicale cronice
Studiul s-a concentrat asupra aspectelor histopatologice și profilului
imunohistochimic al parodontitelor apicale cronice, granulomul apical,
plecând de la informaţiile clinice și radiologice.
Obiectivele studiului histologic s-au orientat spre stabilirea
diagnosticului histologic al leziunilor periapicale examinate, evaluarea
ţesutului conjunctiv cu aprecierea infiltratului inflamator, precum şi
aprecierea caracterului stării inflamatorii în funcție de evoluție. Studiul
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histologic susţinut de un diagnostic clinic şi radiologic anterior este util
pentru evaluarea modificărilor care au loc la nivel apical, dar şi pentru
diferenţierea parodontitelor apicale de alte leziuni neinflamatorii [7].
Material şi metode: Studiul a fost efectuat pe 78 de probe
reprezentate de granuloame periapicale examinate la microscop în cadrul
Laboratorului de Histologie al Universității de Medicină și Farmacie
Craiova. În studiul prezentat materialele biologice reprezentate de
granuloamele apicale au fost prelucrate prin tehnica includerii la parafină
şi s-au utilizat următoarele tehnici pentru colorarea secţiunilor: colorația
Hematoxilină-Eozină (HE), cea mai uzuală metodă de evidenţiere a
ţesuturilor și colorația tricromică, Goldner-Szeckeli (GS).
Obiectivul studiului imunohistochimic a fost acela de a compara
caracteristicile morfologice ale structurii granulomului apical cu indicatorii
imunohistochimici ai expresiei markerilor.
Material şi metode: Studiul a fost concentrat pe evidenţierea
imunohistochimică a limfocitelor B cu anticorpul anti CD20, limfocitelor
T cu anticorpul anti CD3, plasmocitelor cu anticorpul CD79-alfa,
mastocitelor prin intermediul triptazei şi macrofagelor cu anticorpul CD68.
Rezultate şi discuţii: La examinarea microscopică s-a observat
prezenţa ţesutului conjunctiv cu un infiltrat inflamator cronic fără prezenţa
ţesutului epitelial, confirmând diagnosticul de granulom conjunctiv.
Studiul imunohistochimic a arătat prezența celulelor inflamatorii,
limfocitele B şi T, macrofagele, mastocitele și plasmocitele care sunt un
indiciu clar pentru existența unei reacții imune în cadrul granulomului
apical. Interacţiunea dintre factorii microbieni şi mecanismele de apărare
duce întotdeauna la un proces de resorbţie la nivel apical, ceea ce înseamnă
în principal pierderea osoasă [2].
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Capitolul 5. Studiu epidemiologic și tomografia în coerenţă optică
a resorbţiei radiculare
Obiectivul acestui studiu a fost acela de a atrage atenția asupra
acestei leziuni care este puțin studiată în literatura de specialitate și care
este întâlnită clinic împreună cu parodontita apicală cronică. Obiectivele
ştiinţifice s-au orientat spre aprecierea prevalenței resorbţiei radiculare și a
altor parametri epidemiologici și un studiu prin OCT a rădăcinilor dinţilor
cu resorbţie radiculară pentru aprecierea aspectului acestei leziuni.
Material şi metodă: Studiul epidemiologic este de tip retrospectiv
și a fost realizat pe ortopantomografii. Datele au fost analizate în funcție de
aspectul radiologic al resorbției radiculare și au fost corelate cu
caracteristicile demografice ale grupului. Relevanţa examenului radiologic
a fost susţinută printr-o prezentare de cazuri foarte bine structurate şi alese.
Studiul resorbției radiculare inflamatorii externe realizat prin intermediul
tomografiei în coerenţă optică a fost efectuat pe dinți extrași.
Rezultate şi Discuţii: În studiul prezentat prevalența resorbției
radiculare a fost crescută, 42.5%. Resorbția radiculară externă a avut o
prevalență mult mai mare decât resorbția radiculară internă. Resorbția
radiculară externă inflamatorie a fost cea mai frecventă formă de resorbție
externă înregistrată în acest studiu atât la bărbaţi cât şi la femei, în special
la grupa de vârstă medie. A avut cea mai mare prevalenţă la mandibulă, la
molari și premolari. Resorbţia radiculară a fost frecvent asociată cu
parodontita apicală asimptomatică 81,41%, la dinţii cu necroză pulpară
45,13% sau cu tratament endodontic 36,28%. Alte studii clinice asociază
resorbţia radiculară inflamatorie externă cu leziunile periapicale într-o
proporţie de 61,4% până la 100% [8]. Similar cu studiul lui Tsesis şi în
acest studiu resorbţia radiculară inflamatorie externă a fost corelată cel mai
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mult cu complicaţiile infecţilor pulpare, cu o imagine radiologică ce arată
o scurtare a rădăcinii în porţiunea apicală [9].
Examinarea OCT a scos în evidență pierderea de țesuturi dure
dentare, aspectul neregulat, lacunar la nivelul suprafeței radiculare și
prezența unei demineralizări în zona de resorbție. Informaţiile obţinute au
putut fi susţinute şi corelate cu cele din alte studii care confirmă că
elementele structurale vizualizate prin această metodă sunt cementul şi
dentina radiculară pentru care semnalul OCT este diferit [10, 11].
Capitolul 6. Studiu clinico-statistic și radiologic al fracturilor
radiculare verticale.
Obiectivul principal a fost reprezentat de stabilirea ponderii
fracturilor radiculare de cauză endodontică în cadrul motivelor extracției
dentare și, de asemenea, relevanța examenului radiologic în diagnosticarea
fracturilor radiculare de cauză endodontică.
Material şi metode: Studiul clinico-statistic de tip retrospectiv a fost
efectuat în cadrul clinicilor de Reabilitare Orală şi Endodonţie ale UMF
Craiova pe dinţi extraşi care au prezentat fracturi radiculare. Pentru
stabilirea relevanței examenului radiologic în fracturile radiculare de cauză
endodontică au fost selectate câteva cazuri reprezentative evidenţiate pe
ortopantomografii sau computer tomografii cu fascicul conic.
Rezultate şi discuţii: Fracturile radiculare la dinții cu tratament
endodontic constituie a doua cauză a extracției dentare la pacienții luați în
studiu şi cei mai mulţi dinţi extraşi care au prezentat fracturi radiculare au
fost dinţii devitali cu tratamente endodontice, în special premolarii
maxilari. Prevalenţa fracturilor radiculare ce a determinat extracţia dinţilor
a fost mai mare în acest studiu decât în altele [12, 13, 14]. Referitor la
relevanța examenului radiologic în fracturile radiculare verticale,
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ortopantomografia și radiografia retroalveolară nu au fost relevante decât
atunci când fragmentele fracturate au avut o deplasare mare. În multe dintre
situațiile clinice întâlnite diagnosticul de certitudine s-a stabilit în
momentul extracției.
7. Discuții generale
Deşi există autori care consideră că tomografia computerizată cu
fascicul conic poate furniza informaţii mai rapide decât examenul
histologic [15], acesta reprezintă standardul de aur pentru un diagnostic de
certitudine şi diferenţial al leziunilor patologice periapicale. Leziunile
periapicale pot determina un răspuns imun şi reprezintă mecanismul
pricipal de apărare împotriva infecţiei şi a toxinelor bacteriene. Trebuie
subliniat faptul că fracturile radiculare verticale au fost puse în evidenţă
mai sigur cu CBCT-ul, decât cu radiografiile convenţionale, afirmaţie
susţinută şi de revizuirea sistematică a lui Salineiro şi colab. [16]. Studiul
pe care l-am întreprins este unul complex prin faptul că am evaluat din mai
multe perspective imagistice, introducând şi investigaţia prin coerenţă
optică care a permis accesibilitatea vizuală profundă a structurilor dure
dentare specifice resorbţiei radiculare externe, iar datele obţinute s-au
aliniat cu cele din alte studii publicate în literatura de specialitate [10, 11].
8.Concluzii generale:
Diversitatea temei exprimată încă din titlu ne-a permis să
structurăm cercetarea pe trei direcţii pentru a surprinde aspectele relevante
întâlnite în practica curentă în cazurile de eşec terapeutic.
1. Diagnosticul de parodontită apicală cronică, deşi se bazează pe
aspectul radiologic reprezentat de radiotransparenţa periapicală, nu poate fi
stabilit cu certitudine decât printr-o biopsie chirurgicală şi un examen
histologic. Inflamația din jurul apexului radicular reprezintă răspunsul
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țesuturilor gazdă la iritarea cronică de cauză microbiană, chimică și
mecanică, produsă de stimulii de la nivelul spaţiului endodontic.
2. Studiul imunohistochimic a arătat prezența celulelor inflamatorii,
limfocitele B şi T, macrofagele, mastocitele și plasmocitele care sunt un
indiciu clar pentru existența unei reacții imune în cadrul granulomului
apical. Principalul mijloc de apărare împotriva agresiunii bacteriene este
răspunsul imun complex declanşat la nivelul ţesuturilor examinate,
rezultatele studiului indicând existenţa unui proces imun de tip celular şi a
unei reacţii imune umorale. Infiltratul inflamator cronic fără prezenţa
ţesutului epitelial confirmă diagnosticul de granulom conjunctiv.
3. Resorbția radiculară inflamatorie externă reprezintă cea mai
întâlnită formă de resorbție radiculară. Este o leziune mai puțin studiată, cu
o prevalență mare care se asociază frecvent cu parodontita apicală cronică
asimptomatică. Examinarea OCT a scos în evidență pierderea de țesuturi
dure dentare, aspectul neregulat, lacunar al suprafeței radiculare și prezența
unei demineralizări în zona de resorbție.
4. Conform ultimului studiu al acestei cercetări, fracturile
radiculare ale dinților cu tratament endodontic constituie a doua cauză a
extracției dentare la pacienții luați în studiu. Această pondere mare a
fracturilor radiculare la dinții cu tratament endodontic poate fi atribuită
selecției incorecte a cazurilor care au beneficiat de tratament endodontic,
forțelor ocluzale excesive, complexității patologiei preexistente la acești
dinți, suprainstrumentării canalelor radiculare, realizării unor cavități de
acces incorecte și scăderii rezistenței țesuturilor dentare în urma
devitalizării dinților.
5. Fracturile radiculare verticale au fost observate în aceeași măsură
la dinții tratați endodontic restauraţi cu obturații coronare mari,
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voluminoase din amalgam sau răşini compozite și chiar la dinții restauraţi
cu coroane de înveliş unidentare sau incluşi în cadrul unor punți dentare.
Imagistica CBCT a permis stabilirea unui diagnostic de certitudine al
fracturilor radiculare la dinții cu tratament endodontic.
6. Au fost utilizate pentru fiecare studiu mai multe metode de
cercetare care implică pentru primul studiu investigarea histologică și
cercetare imunohistochimică, pentru studiul al doilea cercetare statistică și
OCT și pentru ultimul studiu cercetarea statistică și radiologică pe bază de
OPG și CBCT.
7. Există o interdependenţă între prezenţa leziunilor periapicale,
resorbţiilor

radiculare,

fracturilor

radiculare

şi

dinţii

posteriori,

observându-se o rată de eşec mai crescută la nivelul dinţilor laterali, de
aceea se recomandă o atitudine terapeutică endodontică corectă, corelată
cu tratamentele restaurative şi protetice adecvate pentru a păstra dintele
funcţional pe arcadă.
8. Originalitatea tezei constă în abordarea unor subiecte care nu au
fost analizate în contextul tratamentului endodontic: resorbţia radiculară
externă inflamatorie şi fractura radiculară post tratament endodontic. După
cunoştinţele noastre nu există date referitoare la prevalenţa resorbţiei
radiculare în România.
9. Cercetarea poate avea aplicabilitate, pornind de la concluziile
formulate. Astfel, examenul histologic poate orienta medicul asupra
aspectului evolutiv sau resorbtiv al parodontitei apicale, examenul OCT
poate fi util în stabilirea diagnosticului de resorbție radiculară, iar pentru
stabilirea unui diagnostic de certitudine de fractură radiculară la dinții cu
tratament endodontic examenul CBCT este cel mai indicat.
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