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Rezumat: Scopul lucrării: analiza concordanţei indicaţiilor de rezecţie provenite din practica privată cu 
cea din ghidurile de chirurgie şi endodonţie. Material şi metodă: s-au examinat 709 cazuri din cadrul 
Clinicii de Chirurgie BMF, Târgu-Mureş din care am inclus în studiu 144 ce conţineau radiografie 
preoperatorie. S-au evaluat aspectele legate de situaţia clinică atât cât se poate desprinde din analiza 
radiografiilor la o mărire de 3X şi a fişei cazurilor. Rezultate: 52,77% din cazurile cu indicaţie de 
rezecţie nu erau trataţi endodontic primar. 88,19% prezentau radiotransparenţă periapicală mai mică 
de 5mm. Coroane de acoperire au prezentat 54,68% din cazuri. Concluzii: indicaţia de tratament 
chirurgical prin rezecţie este supraestimată în detrimentul tratamentului endodontic conservativ, deseori 
fiind un tratament sortit eşecului din start, în lipsa tratamentului endodontic primar corect efectuat şi a 
sigilării coronare etanşe. Tratamentul chirurgical rămâne o opţiune fezabilă în cazul respectării 
riguroase a indicaţiilor, a unui tratament endodontic corect şi a unei sigilări coronare optime. 
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Abstract: The purpose of the study is to analyze the correlation between the indications for surgical 
endodontics in private practice and those provided by surgery and endodontics practice guides. Material 
and methods: there have been examined 709 cases within the Bucco-Maxillo-Facial Surgery Clinic of 
Târgu-Mureş, of which 144 were included in the study having preoperative radiographs. Aspects related 
to the clinical condition, as much as it can be inferred from the radiographic analysis at a 3X 
magnification and of the files of each case have been recorded. Results: 52,77% of the cases with 
indication for apicectomy were not primary endodontically treated. 88.19% cases presented an apical 
radiolucency smaller than 5mm. Fixed prosthetics have been found in 54,68% of cases. Conclusions: the 
indication for surgical treatment is overestimated compared to the endodontic conservative treatment, 
often being considered a failure from the very start, in the absence of primary endodontic treatment and 
coronary sealing. The surgical treatment remains a viable option when indications are rigorously 
respected, a correct endodontic treatment is present and an optimal coronary sealing is made. 
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INTRODUCERE 
Retratamentul endodontic conservativ este întotdeauna 

opţiunea primară de tratament a leziunilor periapicale a dinţilor 
trataţi endodontic. Totuşi există cazuri în care retratamentul 
endodontic nu poate fi realizat şi atunci chirurgia endodontică 
devine necesară.  

 
SCOP 

În acest studiu observaţional am încercat să evaluăm 
concordanţa între indicaţiile de rezecţie apicală existente în trei 
mari ghiduri de practică de chirurgia dento-alveolară şi 
endodontică şi abordarea în practică a cazurilor de eşec al 
terapiei endodontice primare.  

Indicaţiile Asociaţiei Europene de Endodonţie (1) cu 
privire la aplicarea metodei de tratament chirurgical sunt: 
1. Parodontită apicală vizibilă radiologic cu sau fără 

simptomatologie asociată cu canal blocat (obstrucţia nu 
poate fi depăşită, îndepărtarea nu pare a fi fezabilă sau 
riscul de destrucţii masive). 

2. Material extruzat în periapex ce induce manifestări clinice 
şi radiologice de periodontită apicală cu/fără 
simptomatologie pe o perioadă prelungită. 

3. Patologie persistentă sau cu debut ulterior ca urmare a 
tratamentului endodontic primar. 

4. Perforaţii ale rădăcinii sau ale podelei camerei pulpare care 
împiedică accesul dinspre camera pulpară.  

Conform Asociaţiei Americane de Endodonţie, (2) 
indicaţiile stipulate în ghidul de Chirurgie Clinică Endodontică 
sunt următoarele: 
1. patologie periapicală persistentă în urma tratamentului 

endodontic confirmată prin examen radiologic de control, 
2. patologie periapicală ce se măreşte în dimensiuni după 

tratamentul endodontic şi se confirmă radiologic la 
controale succesive; 

3. o extruzie masivă de material ce interferă cu procesul de 
vindecare; 

4. este necesar accesul pentru chiuretaj, biopsie sau mai multe 
rădăcini sunt implicate în proces; 

5. accesul pentru obturaţie retrogradă este necesar; 
6. când zona apicală a canalului radicular nu poate fi accesată, 

tratată şi obturată. 
Indicaţiile rezecţiei apicale conform Ghidului de 

practică chirurgicală dento-alveolară din Romania:(3) 
1. Anomalii anatomice: 
- canale cu curburi accentuate 
- calcificări ale canalului cu reacţie periapicală 
- denticuli intracanaliculari 
- resorbţii externe sau interne 
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- perforaţii apicale 
- dinţi cu rădăcina nedezvoltată, unde tehnica apexificării 

eşuează. 
2. Leziuni periapicale: 
- osteita periapicală cronică 
- parodontita apicală cronică 
- chisturi radiculare 
- dacă după rezecţia apicală se poate conserva implantarea 

dintelui. 
3. Leziuni traumatice radiculare: 
- fractura radiculară a 1/3 apicale.  
4. Eşecul unor tratamente: 
- prezenţa unui pivot pe un canal cu reacţie apicală, cu risc 

de fractură radiculară în cazul ablaţiei dispozitivului 
radicular 

- dezobturarea canalului imposibilă (instrumentar fracturat 
mai ales în 1/3 apicală) 

- perforaţii ale podelei camerei pulpare/căi false radiculare 
- obturaţii de canal în exces, care nu mai pot fi îndepărtate  
- obturaţia de canal incompletă 
- alte eşecuri ale tratamentului endodontic 
- eşecuri ale rezecţiei apicale. 

După el-Swiah JM, Walker RT (1996) (4), indicaţiile 
chirurgiei endodontice se rezumă la: 
1. Prezenţa patologiei periapicale cu sau fără 
simptomatologie a dinţilor trataţi endodontic unde retratamentul 
pe cale ortogradă, nechirugical nu se poate realiza sau a eşuat, 
sau atunci când tratamentul endodontic convenţional ar putea 
prejudicia retenţia dintelui. De exemplu, canalele obliterate, 
dinţi scurţi acoperiţi protetic fix, unde accesul convenţional 
poate distruge bontul protetic.  
2. Este recunoscut faptul că tratamentul nechirurgical 
este tratamentul de elecţie în majoritatea cazurilor. Prezenţa 
patologiei periradiculare la un dinte la care actele iatrogene sau 
anomaliile anatomice împiedică realizarea tratamentului 
endodontic.  
3. Când se cere biopsia ţesuturilor periapicale.  
4. Când este nevoie să se examineze suprafaţa radiculară 
în caz de suspiciune de perforaţie, fractură sau fisură radiculară.  
5. Când nu se pot urma şedinţe prelungite de retratament 
endodontic şi se preferă cel chirurgical din considerente ce ţin 
de pacient. 

Indicaţiile rezecţiei apicale aşa cum apar în Oral 
Surgery, 2007 (5) sunt: 
1. Dinţi cu inflamaţie periapicală acută, în ciuda 
prezenţei unui tratament endodontic satisfăcător. 
2. Dinţi cu inflamaţie periapicală acută şi tratament 
endodontic nesatisfăcător ce nu pot fi retrataţi, deoarece: 
- Canale complet calcificate, 
- Rădăcini cu curbură accentuată, 
- Prezenţa dispozitivelor corono-radiculare, 
- Existenţa unor instrumente fracturate la nivelul canalelor 

sau a materialelor de obturaţie dificil de îndepărtat. 
3. Dinţi cu inflamaţie periapicală unde definitivarea 
tratamentului endodontic este imposibil deoarece: 
- Apare reacţia de corp străin consecutivă împingerii în 

spaţiul periapical; 
- Perforaţia pereţilor camerei pulpare; 
- Perforaţia radiculară; 
- Fractură în treimea apicală; 
- Anomalii dentare (dens in dente). 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
S-au cules informaţii din fişele întocmite la Clinica de 

Chirurgie BMF, Târgu-Mureş, din anii 2010 şi 2011. Din cele 
709 de cazuri au fost excluse din studiu 565 pentru că nu 

prezentau radiografie preoperatorie. Din cele 144 care au 
respectat acest criteriu de includere, doar 64 de cazuri au 
prezentat tratament endodontic primar restul cazurilor fiind dinţi 
neobturaţi. S-au examinat radiografiile evaluându-se starea 
preoperatorie a cazurilor pentru identificarea motivelor care au 
dus la trimiterea cazului de către medicul curant la chirurg. 
Radiografiile au fost studiate de doi medici specialişti şi o 
studentă în an terminal sub magnificaţie de 3X. S-au notat 
următoarele aspecte legate de pacient: vârsta, sexul, mediul de 
viaţă. La fiecare dintele indicat pentru rezecţie apicală s-au 
specificat aspecte privind reconstituirea coronară şi existenţa 
dispozitivelor endodontice, precum şi date referitoare la 
obturaţia endodontică la patologia existentă, precum şi 
producerea de accidente evidenţiate prin prezenţa de instrumente 
fracturate pe canal sau fracturi radiculare. Toate datele sau 
strâns într-un tabel Excel au fost analizate statistic cu ajutorul 
Testului χ2 (CHI2) pentru p<0.05. 
 

REZULTATE ŞI DISCUţII 
Din cele 144 de cazuri 68,72% au fost dinţi frontali şi 

31,25% au fost laterali predominant premolari. La nivel de 
arcade intervenţiile s-au realizat preponderent la dinţi maxilari 
(70,84%) comparativ cu cei mandibulari (29,16%). 

Frecvenţa mai mare a rezecţiei la dinţii maxilari şi 
preponderentă în zona premolari-canin-incisivi e justificată de 
acces mai facil şi aspectul osului.  
 
Tabelul nr. 1. Distribuţia pe sexe şi vârstă a pacienţilor 
 n Media de 

vârstă 
Intervalul de 
vârstă 

Femei 62 42 15-79 
Bărbaţi 48 40 15-71 
Total    

Intervalul de vârstă este similar pentru ambele sexe şi 
media de vârstă extrem de apropiată.  

Patologia asociată fiecărui caz a fost caracterizată de 
dimensiunile radiotransparenţei periapicale cât şi a delimitării. 
Astfel s-au identificat 88,19% cazuri cu radiotransparenţă mai 
mică de 5 mm şi 11,8% cazuri mai mare de 5mm. Delimitarea 
netă, bine conturată a leziunii s-a identificat în 27,08% din 
cazuri, iar în 72,91% din cazuri prezentau o radiotransparenţă 
difuză.Faptul că în 88,19% din cazuri radiotransparenţa este mai 
mică de 5mm diametru creşte prognosticul unui tratament 
endodontic conservativ şi nu justifică trimiterea în vederea 
rezecţiei apicale. 

Cu privire la tratamentele endodontice efectuate s-au 
constatat următoarele: 98,4% din cazuri au fost incorect 
obturate, doar un singur caz având obturaţia corect efectuată. 
Din cele incorect efectuate au fost subobturate cu mai mult de 
1,5mm, 89,6% din cazuri şi au prezentat extruzii ale materialului 
de obturaţie dincolo de apex 9,3% din cazuri.  

 
Figura nr. 1. Extruzia sigilantului dincolo de apex, indicaţie 
certă de rezecţie apicală în prezenţa simptomatologiei 
asociate 
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Din totalul de dinţi obturaţi endodontic, 84,3% au 
prezentat reconstituire coronară din care doar 35,9% au fost 
corect efectuate prin obturaţie sau coroană de acoperire. 45,71% 
din dinţii reconstituiţi cu coroane de înveliş au prezentat 
dispozitive corono-radiculare, toate metalice cimentate sau 
înfiletate, doar 12,5% din ele fiind corect realizate.  
 
Figura nr. 2. 3.4 Obturaţie incompletă şi ac fracturat în 
treimea medie şi coronară 

 
Instrumente fracturate s-au identificat doar în două 

cazuri ele fiind situate în treimea coronară, respectiv medie a 
rădăcinii. Fracturarea instrumentelor endodontice reprezintă o 
indicaţie pentru retratamentul chirurgical, dar nu şi în cazul 
accesibilităţii sale datorită poziţiei în treimea coronară sau 
medie ca în cazurile întâlnite de noi. 

Un dinte a prezentat fractură verticală cu deplasare caz 
în care extracţia este singura metodă fezabilă.  
 
Figura nr. 3. 2.3 Stâlp de punte cu dispozitiv corono-
radicular metalic şi fractură verticală cu deplasare trimis în 
vederea efectuării rezecţiei apicale 

 
 

CONCLUZII 
 Patologia asociată cazurilor se dovedeşte a fi de 
origine endodontică, iar lipsa tratamentului endodontic primar în 
52,77% din cazuri şi trimiterea în vederea tratamentului 
chirurgical reprezintă un semn de alarmă cu privire la ignorarea 
metodelor de tratament conservative endodontice în cazuri în 
care acesta ar trebui să fie cele de elecţie.  
 La ora actuală, endodonţia modernă dispune de 
mijloace de tratament, magnificaţie şi metode chimice de 
dezinfecţie imediată ce nu necesită temporizare îndelungată a 
tratamentului şi în consecinţă retratamentul endodontic rămâne 
opţiunea de elecţie.  
 Prezenţa de punţi extinse (54,68%) justifică alegerea 
tratamentului conservator chirurgical deoarece sunt studii care 
susţin că adezivitatea prin cimentare a lucrărilor protetice scade 
în momentul realizării căii de acces în cazul retratamentelor.  
 Lipsa sigilării coronare face ca prognosticul să fie 
rezervat în intervenţia chirurgicală datorită infiltraţiei bacteriene 
dinspre zona coronară. În studiul nostru, luând ca reper ghidurile 
de chirurgie şi endodonţie am constatat trimiterea justificată spre 

tratament chirurgical a numai 56,25% din totalul de cazuri, toate 
celelalte cazuri putând fi tratate pe cale endodontică sau 
necesitând extracţie. Aceasta denotă fie o evaluare superficială a 
cazurilor, lipsa colaborării cu medicii cu practică limitată la 
endodonţie sau poate fi justificată de provenienţa din mediul 
rural a 38,07% din cazuri. 
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