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Abstract: Scopul acestui studiu a fost evaluarea radiologică a rezultatelor ob•inute în urma tratamentelor endodontice efectuate 

utilizând două material de sigilare conventionale , utilizate pe scară largă in tratamentul canalelor radiculare. Material •i 

metodă. Au fost 30 de pacienti inclusi în studiu, care urmează tratament pentru dinti cu patologie periapicală. Leziunile 

periapicale au fost evaluate la momentul initial, după 1 lună si 2 luni folosind indicele periapical (Scorul indicelui periapical, 

PAI). Grupul de pacienti a fost împărtit aleatoriu în două grupuri, cu 15 dinti supusi tratamentului canalului radicular folosind 

AH Plus (DentsplyDeTrey GmbH, Konstanz, Germania) si 15 dinti supusi tratamentului canalului radicular folosind Epoxidin 

(Technodent, Rusia)  

Rezultate. Valorile indicelui periapical înregistrate la final au relevat o diferentă semnificativă  fata de   valoarea initială în 

ambele grupuri. 

 

Concluzie. O conduită terapeutică adecvată, care urmăreste îndeaproape izolarea riguroasă, pregătirea mecanică si 

antiseptică precum si etapele de obturare ale canalului radicular,sunt factori primordiali pentru o terapie de succes. 

 

Cuvinte cheie: indicele periapical, vindecarea periapicală, tratamentul canalului radicular, sigilantii canalului radicular  
 

 

Introducere: 

 

Desi factorii chimici si fizici pot induce inflamatii periradiculare, dovezile coplesitoare indică faptul că agentii microbieni sunt 

esentiali pentru progresul si perpetuarea bolilor inflamatorii periradiculare. eu Tratamentul canalului radicular are ca scop 

principal prevenirea sau tratarea tesuturilor periapicale inflamate. Semnele clinice ale pulpei sau inflamatiei periapicale variază 

si există putine semne care indică aceste boli, care apar cu frecventă necunoscută. Pe de altă parte, în prezent nu există teste de 

salivă sau de sânge care să indice inflamatia periapicală. Prin urmare, pentru moment, investigatia radiologică a devenit singura 

metodă utilizată pentru evaluarea inflamatiei periapicale. 

 

Prezenta leziunilor periapicale înainte de tratamentul canalului radicular creste riscul esecului tratamentului. ii Succesul 

tratamentului canalului radicular al dintilor cu structuri periapicale normale este semnificativ mai mare în comparatie cu dintii 

cu tulburări periapicale. Majoritatea studiilor se bazează pe raportul succes / esec, iar urmărirea leziunii a avut loc până la 

obtinerea imaginilor radiologice normale ale structurilor periapicale. 

 
 

Un mediu de canal radicular dezinfectat poate deschide calea pentru vindecarea periapicală. Succesul pe termen lung poate fi 

atins prin umplerea tridimensională si restaurarea coronară, care previn scurgerile bacteriene. iii Au fost recomandate diverse 

metode pentru umplerea canalului radicular. iv Miezul cel mai frecvent utilizat este materialul semisolid, cum ar fi gutaperca, 

în combinatie cu etansarea sau pasta de canal v Cu toate acestea, gutaperca singură nu este adecvată  datorită lipsei debitului 

eficient si a aderentei la peretii canalului. O etansare satisfăcătoare nu poate fi obtinută fără utilizarea unui sigilant vi 

 

Atunci când se stabileste o procedură de tratament al canalului radicular în urma diagnosticării parodontitei apicale cronice, 

scopul său este de a determina vindecarea rănilor apicale. În această situatie, este important ca materialul folosit pentru 

etansarea canalului radicular să sustină sau cel putin să nu încetinească procesele de regenerare ale tesutului osos periapical. 

Prin urmare, scopul acestui studiu este de a investiga efectul a două materiale de obturare a canalului radicular asupra 

vindecării rănilor periapicale utilizând sistemul de punctare a indexului periapical (PAI). 

 

 

 



Materiale si metode: 
 
Selectarea pacientului  

Studiul a constat dintr-un total de 30 de pacienti cu vârste cuprinse între 20 si 45 de ani, supusi tratamentului pentru dinti cu 

patologie periapicală la Departamentul de Stomatologie Conservatoare si Endodontie, Colegiul si Spitalul Dental al 

Guvernului, Ahmedabad. Fiecare dinte a primit un scor PAI înainte de tratament. Consimtământul informat privind 

includerea în studiu a fost obtinut de la toti subiectii inclusi în studiu. Următorii pacienti nu au fost inclusi în studiu: 

pacienti cu boli sistemice, femei însărcinate, pacienti care au luat antibiotice, AINS sau corticosteroizi cu o lună înainte de 

tratament. Au fost exclusi si pacientii cu canale calcificate, canale cu curbură aparentă, canale inaccesibile. 

 

Grupul de pacienti a fost împărtit aleatoriu în două grupuri, A si B, cu 15 dinti supusi tratamentului canalului radicular 

folosind AH Plus (Dentsply DeTrey GmbH) si 15 dinti supusi tratamentului canalului radicular utilizând Epoxidin 

(Tehnodent ) 

 

Indicele periapical (PAI) 
 

Acest indice este o metodă simplă de evaluare radiografică care constă din 5 categorii numerotate de la 0 la 5.  

 

 Scor Modificări osoase cantitative în structura minerală  

0 Structuri osoase peri-apicale intacte 

1 Diametrul radiolucentei peri-apicale  ˃0.5-1 mm  

2 Diametrul radiolucentei peri-apicale  ˃1-2 mm  

3 Diametrul radiolucentei peri-apicale  ˃2-4 mm  

4 Diametrul radiolucentei peri-apicale  >4-8 mm 

5            Diametrul radiolucentei peri-apicale  ˃ 8 mm 

Scor (n) +               Extinderea osului cortical peri-apical  

   E 

Scor (n) +              Distrugerea osului cortical peri-apical  

D 

 

 

S-au efectuat următorii pasi: 
 

1. Am găsit radiografia de referintă care seamănă cel mai mult cu zona periapicală studiată.  

Am dat un scor de la 1 la 5  

 

2. În cazul în care existau îndoieli, am acordat cel mai mare scor. 
 

3. Dintilor cu mai multe rădăcini li s-a dat cel mai mare scor identificat în oricare dintre rădăcini.  
4. Toti dintii au primit un scor. 

 

Tratamentul canalului radicular 

 

Pregătirea mecanică  si antiseptică a canalelor radiculare   

După izolarea cu sistemul de diga si pregătirea cavitătii de acces, am determinat lungimea de lucru folosind un apex locator 

si am verificat-o folosind radiografia. După prepararea canalului radicular,in functie de caz se poate lasa hidroxid de calciu la 

nevoie. In etapa urmatoare 15 dinti au fost obturati folosind gutta percha si sigilant AH Plus, în timp ce 15 dinti au fost 

obturati cu gutta percha si sigilantul Epoxidin . 

 

 
Urmărirea pacientului 

 

În primul rând, modificările radiologice în structurile apicale au fost examinate după o perioadă de 1 si 2 luni. Această 

etapă a fost efectuată utilizând indicele periapical (PAI).  

În al doilea rând, am examinat prezenta semnelor clinice anormale pe parcursul a 2 luni: dureri spontane, abcese, 

mobilitate, sensibilitate la percutie si palpare. Toate aceste date au fost colectate si comparate cu datele obtinute în timpul 

tratamentului. 

 



 

Analize statistice  

Datele au fost distribuite ca parametri si diferentele dintre grupul de pacienti tratati cu AH Plus (grupa A) si grupul de 

pacienti tratati cu Epoxidin (grupa B) au fost analizate folosind testul chi-pătrat. Pragul de semnificatie statistică a fost 

stabilit la o valoare ap <0,05. 

 

 
Rezultate  

Comparatia dintre valorile indicelui periapical înregistrat pentru fiecare interval de timp a relevat o diferentă 

semnificativă statistic fată de situatia initială, pentru ambele grupuri (p = 0,03) 

 

 

        Grup Diferenta medie în scorul indicelui   

              periapical   

Grupa A (sigilant AH Plus)  1,066667   

Grupa B (sigilant Epoxidin) 0,933333   

      

Testul Chi-pătrat 0,0328 (˂0˂,05)   
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Discuţie 

 

Imaginile radiologice de referintă pentru scorurile PAI 3, 4 si 5 arată leziuni clare ale tesutului periapical.  Hidroxidul de 

calciu a fost utilizat ca tratament temporar pentru o perioadă de 7 zile, arătând că utilizarea acestuia  ca medicament intra-

canal timp de o săptămână este suficientă pentru a reduce numărul bacterian la niveluri nedetectabile în culturile celulare.  

 

Conform lui Bystrom et al (1987), atâta timp cât există o reducere a dimensiunii leziunii, urmărirea nu mai este necesară 

ix. Simptomele clinice au fost absente, astfel încât rezultatele au fost evaluate utilizând radiografii si PAI. 

 

Rezultatele acestui studiu au demonstrat că procedurile mecanice, irigarea si obturarea rădăcinilor de canal joacă un rol 

important în vindecarea leziunilor periapicale. Mărimea leziunilor periapicale a fost, de asemenea, considerată a fi un factor 

de risc, o leziune mai mare fiind asociată cu o rată de vindecare mai mică în comparatie cu leziunile mai mici, pentru acelasi 

interval de timp. 

Cu toate acestea, rezultatele pot fi influentate de factori care nu pot fi controlati. Prin urmare, pacientii diabetici au fost 

exclusi din cauza unei eventuale afectări a vindecării, dar fumătorii nu au fost exclusi, desi există studii care demonstrează că 

pot prezenta si vindecarea întârziată X. 

Un dezavantaj al acestui studiu este reprezentat de numărul mic de pacienti, care nu permite identificarea unei relatii 

cauză-efect între variabilele studiului si rezultate. Prin urmare, nu a fost posibil să se coreleze vârsta pacientilor, sexul 

acestora, dintele tratat si materialul sigilant folosit. 

Toate aceste variabile ar putea contribui la diferente în vindecarea periapicală. 

 

 

Khabbaz si Papadopoulos (1999) au stabilit că vindecarea rănilor periapicale nu este afectată de prezenta materialului de 

obturare a canalului radicular în tesutul periapical. De asemenea, au concluzionat că vindecarea se datorează controlului 

infectiei în timpul pregătirii canalului radicular si, în mod egal, în timpul obturarii acestuia. Katebzadeh si colab. (2000) 

mentionează, de asemenea, importanta umplerii canalului radicular în vindecarea parodontitei apicale. Esecul datorat 

supraumplerii este de fapt cauzat de dentina infectată si de resturile împinse dincolo de apex în timpul tratamentului. 

Augsberger si Peters (1990) au subliniat că vindecarea periapicală are loc chiar dacă sigilantul de canalului radicular ajunge 

în tesutul periapical, iar posibilul esec se datorează altor factori, cum ar fi manevre necorespunzătoare effectuate pe 

parcursul tratamentului .  

Lin si colab. a subliniat că materialul de obturatie a canalului radicular are un efect iritant mult mai mic 

decât factorii microbieni. 

Huang si colab. (2002) au concluzionat că biocompatibilitatea sigilantului folosit este extrem de importantă deoarece 

stimulează reorganizarea tesutului periapical afectat cu care intră în contact.  

Tanomaru si colab. (1998) au afirmat că, în cazul dintilor cu infectie cronică periapicală, sigilantul de canal  cu proprietăti 

antibacteriene care nu irită tesuturile periapicale sau periradiculare poate stimula apexificarea si, prin urmare, vindecarea. 

 

 

Un alt aspect interesant al vindecării periapicale este legătura dintre procesul de vindecare si pozitia dintelui în arcada 

dentară. Există putine studii pe această temă si nici acest studiu nu evaluează acest lucru din cauza numărului redus de 

pacienti. Se pare că al doilea premolar maxilar, precum si caninii maxilari si mandibulari au un prognostic mai bun decât 

alti dinti. Primii molari maxilari au adesea două canale radiculare vestibulare medii, iar unul dintre acestea ar putea 

rămâne, netratat si neobturat, mentinând astfel infectia activă. Incisivii laterali maxilari prezintă variatii anatomice, cum 

ar fi o curbură pronuntată în zona apicală si rădăcini foarte subtiri, ingreunand tratamentul  mecanic si antiseptic, precum 

si procesul de sigilare a canalului radicular. Cu toate acestea, alte studii sugerează că nu există legătura dintre vindecarea 

periapicală și poziția dinților în arcada dentară (Orstavik & 

Horsted-Bindslev 1993) 

 

 

Concluzie 

Rezultatele au fost favorabile si similare. Acest lucru indică faptul că un tratament  corect, care  respecta si urmeaza 

îndeaproape etapele de izolare, pregătire mecanică , antiseptică si obturare, este necesar pentru a obtine succes terapeutic. 
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