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REZUMAT
Diagnosticul de certitudine de fractură radiculară verticală (FRV) este de cele mai multe ori difi cil, din 

cauza lipsei simptomelor şi semnelor specifi ce şi/sau aspectelor radiologice concludente; de aceea, diagnosticul 
diferenţial cu alte entităţi patologice poate reprezenta o adevărată provocare.

Scopul acestui studiu este acela de a evalua din punct de vedere clinic şi radiologic un număr de 35 de 
dinţi cu diagnosticul de fractură radiculară verticală.

Pentru identifi carea precoce a fracturii radiculare verticale, trebuie coroborate atent motivele prezentării 
pacientului cu examenul clinic şi interpretarea riguroasă a radiografi ilor (periapicale, bitewing şi, dacă e 
necesar, CBCT). Diagnosticul fracturii radiculare verticale se bazează pe anumiţi parametri subiectivi; este 
important de a recunoaşte în stadiu incipient fractura radiculară verticală şi de a informa corespunzător 
pacientul, pentru ca acesta să poată primi mai efi cient informaţiile corespunzătoare legate de tratament.

Fractura verticală radiculară poate fi  uneori greu de diferenţiat de tratamente endodontice incorecte sau 
de o anumită patologie periapicală, fractura verticală radiculară fi ind principala cauză a extracţiei dinţilor 
trataţi endodontic.

Cuvinte cheie:  fractură radiculară verticală, tratament endodontic, spaţiu periodontal, 
resorbţie osoasă

ABSTRACT
Correct diagnosis of vertical root fractures is in most cases diffi  cult because of lack of specifi c symptoms 

and signs, and/or radiological conclusive aspects; therefore, the diff erential diagnosis with other pathological 
entities can be challenging. 

The purpose of this study is to evaluate, clinically and radiologically, a number of 35 teeth with vertical 
root fracture.
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For early identifi cation of vertical root fracture, should be carefully combined the reason of patient presen-
tation, clinical examination and rigorous interpretation of radiographs (periapical, bitewing and CBCT if 
necesary). Diagnosis of vertical root fracture is based on some subjective parameters; is important to recog-
nize at an early stage vertical root fracture and to inform the patient, to recive adequate information about 
proper treatment.

Vertical root fracture can sometimes be diffi  cult to distinguish from incorrect endodontic treatments or 
some periapical pathology; vertical root fracture is the main cause of extraction of endodontic treated teeth.

Keywords: vertical root fracture, endodontic treatment, periodontal space, bone resorbtion

INTRODUCERE
Având în vedere faptul că fractura radiculară 

verti cală apare în special la dinţii restauraţi şi 
tra taţi endodonti c, anumite manopere, precum 
îndepărtarea excesivă a denti nei în ti mpul trata-
mentului mecanic, condensare laterală şi verti -
cală sau preparaţia pentru DRC şi cimentarea 
acestuia au fost identi fi cate printre cauzele de-
ter minante ale producerii fracturii radiculare ver-
ti cale. (2)

Factorii eti ologici predispozanţi sunt repre-
zentaţi de anatomia radiculară; cele mai suscep-
ti bile rădăcini sunt cele în care diametrul mezio-
distal este mai mic: premolarii maxilari sau man-  
dibulari, rădăcinile meziale ale molarilor mandi-
bulari sau incisivilor mandibulari; fi surile pre-
existente, boala parodontală, ocluzia traumati că, 
corodarea dispoziti velor cu agregare intra ra di-
cu lară, abraziunea, eroziunea dentară. Semnele 
şi simptomele clinice sunt uneori necaracteris-
ti ce şi pot fi  greu de depistat sau reprodus în 
ti mpul examinării pacientului. (4,5)

Durerea este de obicei de intensitate redusă 
spre moderată. Durerea localizată la un dinte 
după cimentarea unui pivot turnat sau a unei 
res taurări intracoronare poate fi  cauza unei 
frac turi radiculare. Dislocarea frecventă a unei 
restaurări coronare se poate datora unei fracturi 
între pereţii axiali ai preparaţiei. (7)

Un grad ridicat de suspiciune pentru fractura 
radiculară verti cală îl prezintă dinţii devitali, 
dinţii cu patologie endodonti că recurentă sau cu 
dispoziti v corono-radicular.

Un indicator al fracturii verti cale radiculare 
este prezenţa fi stulelor multi ple în proximitatea 
dintelui fracturat. 

Ocazional, se poate pune un diagnosti c cert 
de fractură verti cală radiculară pe baza obser va-
ţiilor radiologice. De cele mai multe ori, însă, 
frac tura se afl ă într-un plan care nu este repro-
ducti bil pe o radiografi e periapicală. (1)

Semnele radiologice de identi fi care ale FRV 
sunt dependente de angulaţia fasciculului de 

raze x, planul în care se situează linia de fractură, 
ti mpul scurs de la producerea fracturii, cât şi de 
gradul de separaţie a rădăcinilor. (9,10)

De cele mai multe ori, în cazul unei fracturi 
radiculare verti cale, resorbţia osoasă are aspect 
de halou, exti ns circumferenţial periradicular (în 
forma literei „U“). Radiotransparenţa laterală ce 
progresează apical poate avea forma clasică de 
„J“.

În mod obişnuit, fractura radiculară verti cală 
se asociază resorbţiei osoase în dreptul liniei de 
fractură. Neidenti fi cată, aceasta creează o de-
his cenţă osoasă, ce se exti nde apical, care se 
traduce radiologic printr-o radiotransparenţă în 
formă de „V“. Punga parodontală asociată este 
în general izolată, îngustă şi profundă, iar la 
introducerea sondei, mişcarea acesteia este li-
mitată, acesta fi ind un semn patognomonic 
pen tru fractura radiculară verti cală.

În studiul de faţă am investi gat clinic şi ra-
diologic un număr de 35 de dinţi cu fractură ver-
ti cală radiculară, din care am selectat un număr 
7 cazuri reprezentati ve spre a fi  prezentate în 
pre zentul arti col.

Cazul nr. 1
Pacienta I.A., în vârstă de 55 de ani, prezintă 

dintele 25 cu tratament endodonti c incorect, 
incomplet şi obturaţie de canal neetanșă. Se 
semnalează, de asemenea, radiotransparenţă 
la terală şi apicală. La inspecţie se constată pre-
zenţa pungii parodontale adevărate de 6 mm pe 
versantul lateral distal (Fig. 1). Datorită prezenţei 
DCR turnat, a punţii cu extensie distală, cât şi a 
radiotransparenţei laterale şi apicale în for ma li-
terei „U“, se suspicionează fractură verti cală ra-
diculară. Pacienta refuză ablaţia punţii şi re-
luarea tratamentelor endodonti ce la 2.5 şi 2.3. 
Se indică radiografi e de evaluare la 6 luni, în ab-
senţa simptomatologiei.

Pacienta se prezintă după cca 1 an, cu simp-
to matologie relati v săracă la nivelul lui 25. Se 
observă fractura completă a rădăcinii dintelui 
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2.5 (Fig. 2), cu separarea fragmentelor, aspect 
ca racteristi c radiologic. Se indică extracţia din-
telui 2.5.

dreptul lui 21. La palparea cu sonda se deli-
mitează linia de fractură coronară, ce avansează 
în sens longitudinal radicular, cu evidenţierea 
unui fragment corono-radicular mobil. La exa-
me nul radiologic (Fig. 4) se constată prezenţa 
DCR turnat, supradimensionat, în prezenţa radio-
transparenţei laterale ce se exti nde apical. Se 
in dică îndepărtarea segmentului corono-radi-
cular mobil, urmat de extracţia lui 21.

FIGURA 1. Dinţii 23, 25 cu tratament endodonti c 
incomplet: 25 prezintă radiotransparenţă cu halou în 
forma literei „U“

FIGURA 2. Dintele 25 cu fractură radiculară verti cală, 
cu separarea fragmentelor

Cazul nr. 2
La examenul clinic al pacientului I.N., la in-

specţia și palparea dintelui 1.4 se constată pre-
zenţa pungii parodontale adevărate de 5 mm cu 
sensibilitate la palparea în vesti bul, în dreptul 
ră dăcinii lui 1.4. De asemenea, pe imaginea ra-
diologică (Fig. 3) 1.4 prezintă un DCR supra-
dimensionat, atât în lungime, cât și ca diametru, 
și o radiotransparenţă laterală în forma literei 
„J“, suspicionându-se fractură verti cală radi cu-
lară.

După ablaţia punţii se constată 1.4 cu mo bi-
litate de gradul 2, cu prezenţa unei linii de frac-
tură coronară, exti nsă interradicular. Se pune 
diagnosti cul de fractură verti cală radiculară și se 
decide extracţia dintelui.

Cazul nr. 3
Pacientul V.C. se prezintă cu dintele 11 simp-

tomati c, cu fi stula în vesti bul ce se deschide în 

FIGURA 3. 
Dintele 14 cu 
radiotransparenţă 
laterală în forma 
literei J în prezenţa 
unui DCR supradi-
mensionat

FIGURA 4. Dintele 21 cu radiotransparenţă 
laterală și apicală

Cazul nr. 4
Pacienta C.A., 52 de ani, se prezintă cu durere 

la masti caţie la nivelul lui 23.
La examenul clinic se constată prezenţa unei 

fi stule la joncţiunea muco-gingivală de la nivelul 
caninului stâng superior.

FIGURA 5. Dintele 
23 – fractură 
verti cală completă, 
cu separarea 
fragmentelor
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La examenul radiologic se constată existenţa 
la nivelul lui 23 a unei fracturi radiculare verti cale 
complete (Fig. 5), cu separarea celor două frag-
mente şi restul de material de obturaţie de canal 
aderent la unul din pereţii laterali. 

Cazul nr. 5
Pacienta D.I., 48 de ani, s-a prezentat cu du-

rere constantă și tumefacţie la nivelul lui 1.3, 
dintele respecti v fi ind dinte stâlp al unei punţi 
de 4 elemente. Clinic, dintele prezenta mobi li-
tate de gradul II și sensibilitate la percuţia în ax. 
La examenul radiologic se constată FRV cu frag-
mentele detașate și separate (Fig. 6).

REZULTATE ŞI DISCUŢII
La un dinte cu tratament endodonti c realizat 

aparent corect, se poate suspiciona fractură 
verti cală radiculară, atunci când, după reluarea 
tra tamentului endodonti c, pe radiografi ile de 
evaluare nu se identi fi că diminuarea radio trans-
parenţei periapicale și laterale.

Semnele și simptomele fracturii verti cale ra-
di culare sunt de multe ori asemănătoare cu cele 
întâlnite în cazul eșecurilor tratamentelor endo-
donti ce sau al patologiei periapicale. (3)

Anumite fracturi radiculare verti cale pot fi  
ob servate la examenul clinic, un rol important în 
acest sens avându-l microscopul endodonti c.

Când există suspiciunea de fractură verti cală 
radiculară pe radiografi a retroalveolară, se in-
dică efectuarea CBCT pentru o mai bună acu-
rateţe.

Fractura verti cala este diagnosti cată de cele 
mai multe ori tardiv, chiar și după ce tratamentele 
endodonti c și proteti c au fost deja fi nalizate.

Apariţia unei radiotransparenţe asociate cu 
fractura verti cală radiculară depinde de dimen-
siunea pierderii osoase, de direcţia și localizarea 
fracturii, precum și de ti mpul scurs de la pro du-
cerea acesteia. (5,8)

FRV permite pătrunderea bacteriilor care de-
termină infl amaţie periodontală și resorbţie 
osoasă adiacentă liniei de fractură. (6,10)

La cazurile studiate, atrofi a osoasă perira di-
culară s-a identi fi cat la 95% dintre cazuri, iar 
punga parodontală s-a pus în evidenţă la 33 de 
cazuri, având o adâncime medie de 4,5 mm.

În general, extracţiile au fost făcute după 1-3 
ani de la restauraţia fi nală, majoritatea însă, 
75%, s-au realizat în primul an post restauraţie.

Astf el, distribuţia pacienţilor în funcţie de 
sex este următoarea: 36% (13) bărbaţi și 64% 
(22) femei (Diagrama 1).

Cauzele ce au generat FRV la lotul de pacienţi 
studiaţi (Diagrama 2) sunt: DCR supradimensio-
nat (50%), alegerea necorespunzătoare a dinţi-
lor stâlp de punte (25%), restauraţie coronară 
ne  co respunzătoare (15%) şi probabil forţe supli-

FIGURA 6. Dintele 
13 – fractură 
verti cală cu frag-
mente separate

Cazul nr. 6
Pacient, 39 de ani, se prezintă cu tumefacţia 

mucoasei vesti bulare în dreptul lui 45. Clinic, 
dintele prezintă mobilitate patologică de gradul 
II, sensibilitate la percuţia în ax, iar la joncţiunea 
gingivo-mucoasă se identi fi că existenţa unei 
fi stule.

Radiologic, se suspicionează diagnosti cul de 
FRV, evidenţiindu-se o radiotransparenţă în for-
ma literei „J“ (Fig. 7).

FIGURA 7. Suspiciune de fractură verti cală laterală 
la dintele 45, care prezintă obturaţia de canal 
neomogenă, radiotransparenţă laterală şi apicală în 
forma literei „J“, dintele fi ind dinte stâlp al unei punţi cu 
extensie mezială, cât şi prezenţa DCR-ului turnat DIAGRAMA 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de sex
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mentare exercitate în ti mpul manoperelor en-
do donti ce (preevazare, condensare laterală şi ver-
ti cală).

identi fi cat în proporţie de 36% în cazul pre mo-
larilor maxilari, 32% a molarilor mandibulari, 
12% a premolarilor mandibulari, 8% a incisivilor 
centrali superiori, 8% a caninilor superiori şi 4% 
a molarilor maxilari (Diagrama 3).

CONCLUZII
Aplicarea dispoziti velor radiculare, dar şi în-

suşi tratamentul endodonti c reprezintă factorii 
iatrogeni majori care conduc la apariţia fracturii 
radiculare verti cale. Deoarece semnele şi simp-
tomele pot apărea după ani de la terminarea 
tratamentului, reevaluările frecvente sunt reco-
mandabile pentru diagnosti cul precoce al frac-
turii radiculare verti cale, în special în cazul din-
ţilor suscepti bili, cum ar fi  premolarii şi rădăcinile 
meziale ale molarilor mandibulari.

În cazul în care nu se intervine asupra unui 
dinte cu fractură radiculară verti cală pentru o 
pe rioadă lungă de ti mp, resorbţia osoasă sur ve-
nită în această situaţie poate compromite sever 
soluţiile de tratament ulterioare. De aceea, este 
recomandat ca rădăcina fracturată să fi e înde-
părtată cât mai curand.

Este nevoie de cercetare clinică adiţională în 
ceea ce priveşte tratamentul dinţilor cu fractură 
radiculară verti cală. În cazul dinţilor pluri ra di-
culari se preferă procedurile de tratament care 
cele mai multe ori un rezultat de succes, pe ter-
men lung. Tratamentele asupra dinţilor anteriori 
cu fractură radiculară verti cală reprezintă încă 
terapii experimentale, fi ind de preferat alte so-
luţii de tratament, cum ar fi : restaurare prin 
punte sau aplicarea implanturilor dentare.

DIAGRAMA 2. Factorii eti ologici determinanţi ai FRV

În ceea ce priveşte incidenţa FRV pe grupe 
de dinţi, trebuie specifi cat faptul că aceasta s-a 

DIAGRAMA 3. Incidenţa fracturii pe grupe de dinţi
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