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Abstract: The value of imaging evaluation in establising correct diagnosis in 

dentristry 

Radiological investigation should be an essential step in dental prevention, showing early dental lesions that 

can be treated early. In our group of patients was investigated the presence of dental and pulp illness with 

imaging in addition to the clinical examination.It was proved that a laborious initial investigation may highlight 

pathological processes existing at dento-periodontal structures that are not yet clinically manifest.  
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INTRODUCERE 

Prezentarea unui pacient la medicul 

dentist se datorează de multe ori unei 

urgenţe reprezentate de durere, inflamaţie 

acută, fractura unui dinte, fractura protezelor 

sau a mijloacelor speciale de menţinere. 

În aceste situaţii, desigur că se va 

rezolva în primul rând urgenţa şi apoi se va 

realiza un examen mai amănunţit al 

pacientului. În primele etape de examinare 

ale pacientului se poate contura un plan de 

tratament care, în urma etapelor specifice şi 

nespecifice, se poate modifica, fapt ce 

trebuie adus la cunoştinţa pacientului.  

Stabilirea unui plan de tratament 

presupune personalizarea tuturor datelor 

generale referitoare la aspectele clinice, 

paraclinice, precum şi o sinteză a tuturor 

indicilor clinico-biologici, socio-economici 

şi psiho-comportamentali ai pacientului.  

După această evaluare complexă, 

abordarea unui diagnostic şi alegerea, pe 

baza experienţei teoretice şi practice 

acumulate, a soluţiei terapeutice optime care 

va condiţiona apoi toate etapele de tratament 

general şi local, astfel încât, la final, sistemul 

stomatognat să fie capabil să primească 

soluţia terapeutică realizată.  

Interpretarea inexactă a datelor de 

diagnosticare poate duce la incapacitatea de 

a diagnostica şi trata afecţiunea dentară sau 

poate genera un tratament incorect. 

Intr-un studiu al lui Kandori și colab. 

cu privire la cele mai frecvente domenii în 

care se fac greșeli de diagnostic, se poate 

concluziona că acestea sunt în ordine 

descrescătoare: stomatologie generală, 

chirurgie OMF, endodonţie, parodontologie. 

  

MATERIAL ȘI METODĂ: 

În cadrul cercetării noastre a fost 

analizat până un lot de 72 de pacienţi, care s-

au prezentat în baza de învățământ mihail 

kogălniceanu, în perioada 2012-2014. 
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Grafic 1.- structura lotului după motivele 

prezentării 

Grafic 2 - structura lotului după sex 

Din lotul inițial, 26 dintre aceştia s-

au prezent pentru urgenţe, reprezentate de 

leziuni acute localizate unidentar, iar 46 

pentru reabilitări orale complexe. 

De aceea a fost necesară o abordare 

interdisciplinară în stabilirea 

diagnosticului de boală parodontală, în 

cazul a 12 pacienți examenul radiografic 

fiind indispensabil pentru stabilirea 

diagnosticului corect , în formele cu 

interesare osoasă urmărindu-se: 

●distribuția și localizarea pierderii 

oasoase pentru întreaga arcadă și pentru 

fiecare dinte în parte 

●tipul de pierdere osoasă-verticală 

sau orizontală 

●rezorbția marginii alveolare 

 

Grafic 3-necesar Rx lotul pt urgențe 

 

În aceste situaţii au fost indicate: 

- radiografii retroalveolare în incidență 

bitewing care descoperă zone 

inaccesibile altor metode de 

diagnostic, detectând leziuni în stadiu 

incipient dar care pot cauza dureri. 

(Fig. 1) 

- radiografii retroalveolare periapicale 

pentru investigarea leziunii şi ulterior 

tratamentului leziunii acute. (Fig.2, 3) 

- pentru diagnosticarea a leziunilor 

osoase parodontale li s-a recomandat 

realizarea a de ortopantomografii, iar 

pentru a urmări precizia diagnosticului 

s-a recomandat şi computer 

tomografia, în cazul a 7 pacienți 

pentru evidentierea   evidenţiat 

resorbţii osoase, procese apicale care 

pe ortopantomografie nu erau vizibile. 

(Fig. 4, 5) 

Pentru cariile cavitare din șanțuri și 

fosete se observă o radiotransparență care 

se intinde lateral și sub șanțul sau foseta 

respective iar pentru cele de pe suprafețele 

netede aproximale se decelează o 

radiotransparență dentinară care poate 

indica apropierea de camera pulpară. 
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În 8 cazuri au fost identificate leziuni odonto-parodontale incipiente, care nu aveau 

manifestare clinică, dar care s-au evidenţiat radiologic. 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

Din lotul propus studiului, un 

număr de 46 de pacienţi s-a prezentat 

pentru reabilitări orale complexe. Acestora 

pentru o diagnosticare a leziunilor li s-a 

recomandat realizarea de 

ortopantomografii, iar pentru a urmări 

precizia diagnosticului s-a recomandat şi 

computer tomografia, în cazul a 7 pacienți. 

 

 
 

    Fig. 2.  Rx retrodentoalveolare -  granuloame 

periapicale 

              Fig.3. Rx retrodentoalveolare -  chist periapical 

Fig. 1  Radiografii bitewing 
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La 7 dintre pacienţi,computer 

tomografia a evidenţiat resorbţii osoase, 

procese apicale care pe ortopantomografie 

nu erau vizibile. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII: 

Comparând investigaţiile 

imagistice clasice cu imagistica computer 

tomograf, se constată faptul că cea mai 

clară imagine a osului alveolar pe 

ortopantomografii este la nivelul regiunii 

premolare mandibulare. Limitările 

radiografiilor panoramice pentru evaluarea 

nivelului osului parodontal sunt datorate 

calităţii proaste a imaginilor şi 

suprapunerilor dentare. Deloc de neglijat 

sunt diferenţele de deformare (mărire) a 

imaginilor în diferite zone ale maxilarelor, 

variaţiile în interpretarea imaginilor, 

reproductibilitatea precară a identificării 

joncţiunii smalţ-cement. 

Cea mai accesibilă metodă de 

evaluare a distrucțiilor osoase a fost 

radiografia retroalveolară ortoradială, 

izometrică, ce presupune utilizarea unui 

număr suficient de filme dentare pentru 

stabilirea unui bilanț corespunzător. 

(Fig.6) 

 

      Fig. 5 - OPT versus 

CT 

Fig.4 –Ortopantomografii PT  
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Pornind de la cele mai simple 

soluţii de tratament şi terminând cu cele 

ideale şi complexe, medicul dentist trebuie 

să aleagă varianta optimă pentru fiecare 

caz clinic, limitat fiind deseori de factori 

externi, precum posibilităţile economice, 

frica, neîncrederea pacientului sau starea 

generală afectată a acestuia. 

Prin urmare, din graficul de mai jos 

se poate observa că nevoia de examene 

paraclinice este mare, atât atunci când 

suntem nevoiți să tratam o urgență cît mai 

ales atunci când trebuie să luam o decizie 

terapeutică de care va depinde întreaga 

reabilitare orală a pacientului, decizie 

terapeutică ce trebuie să fie definitivă și 

corectă. (Grafic 4.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea alege o soluţie 

optimă, procesul de elaborare a unui plan 

de tratament trebuie să analizeze şi în final 

să sintetizeze informaţiile oferite de foaia 

de observaţie, cu toate componentele sale 

(anamneză, examen clinic, examen 

paraclinic), precum şi evaluarea 

investigaţiilor imagistice. Diagnosticarea 

precoce a îmbolnăvirilor dentare constituie 

un obiectiv stomatologic contemporan. 

Diagnosticarea precoce a 

îmbolnăvirii dentare important al 

tratamentului, care se impune cu atât mai 

mult cu cât este dovedit că metodele de 

diagnostic tradiţionale sunt insuficiente ca 

precizie, precum şi destul de nesigure, în 

măsura de a minimaliza procedeele 

terapeutice invazive de la nivelul dintelui 

dureros.  

Investigaţia radiologică trebuie să 

fie o etapă esenţială în prevenţia 

stomatologică, acest lucru arătând din timp 

eventualele leziuni dentare, asupra cărora 

se poate interveni terapeutic precoce. 

această intervenţie în stadii incipiente ale 

leziunilor va conduce la o la o scădere a 

numărului intervenţiilor stomatologice, a 

dificultăţilor acestora şi în acest fel şi la o 

economie financiară pentru pacient. 

Imagistica radiologică oferă o 

bogăţie de date care permit clinicianului de 
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Fig. 6. Rx retrodentoalveolare -  ortoradială 

Grafic 4-procentul cazurilor în care 

investigaţiile imagistice de mare precizie şi 

acurateţe au evidenţiat procese patologice 

nedepistate prin investigaţiile imagistice 

uzuale 
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a genera planul de tratament cât mai exact 

şi complet pentru fiecare pacient, detalii 

nedecelabile clinic, putând fi aflate cu 

ajutorul acestui examen complementar - 

cauza locală a leziunilor osoase, vizibile pe 

radiografie: tartru, limite marginale 

defectuoase ale restăurărilor protetice, 

obturaţii debordante, cavităţi carioase etc. 

Se poate evalua raportul coroană/rădăcină, 

deoarece nivelul osului în raport cu 

lungimea dintelui şi forma rădăcinii sunt 

cruciale pentru prognostic. 

Pe lângă acestea, se pot observa: 

resorbţiile radiculare în caz de traumatism 

ocluzal, o hipercementoză sau o anchiloză 

radiculară. contrar părerii pacienţilor mai 

puţin informaţi, radiografia dentară nu 

prezintă riscuri pentru sănătate. 

Astăzi, multe dintre cabinetele 

stomatologice au achiziţionat aparatură 

nouă, performantă, prevazută cu multe 

sisteme de filtrare a radiaţiei x. în condiţile 

de siguranţă actuale, cantitatea de raze x 

primite în urma unei examinări este foarte 

mică, iar riscul este neglijabil.  

Radiografia dentară prezintă un 

risc mult mai mic decât o problemă 

dentară neidentificată şi netratată. doza de 

radiaţie primită în timpul efectuării 

radiografi ei dentare se măsoară în unităţi 

„rem“,sau unităţi „sievert“. Selectarea 

imaginii adecvate pentru fiecare pacient 

este esenţială pentru furnizarea de 

informaţii adecvate de diagnostic.  

Radiografia dento-alveolară 

periapicală oferă o imagine detaliată în 

următoarele situaţii: detectarea 

infecţiilor/inflamaţiilor periapicale; 

evaluarea stării parodontale; după 

traumatisme dento-alveolare; dinţi neerupţi 

sau în curs de erupţie; vizualizarea 

morfologiei radiculare înainte de extracţie; 

după tratamente endodontice; înainte şi 

după rezecţii apicale; evaluarea 

implantelor, postoperator; chisturi apicale 

sau alte leziuni în cadrul osului alveolar.  

Ortopantomografia prezintă 

avantaje legate de faptul că este un studiu 

global, obţinând pe un singur film 

radiografic tot sistemul dento-alveolar. 

simplitatea sa, datorată poziţionării relative 

uşoare, fără pregătirea specială a 

pacientului, fără refl exe de vomă, asociată 

cu execuţia rapidă, precum şi iradierea 

scăzută o recomandă ca examenn iniţial în 

stomatologie. Este foarte valoroasă pentru 

stabilirea diagnosticelor în patologia 

dento-maxilară, însă pentru examenul 

parodontal oferă informaţii insuficiente cu 

privire la amploarea, situarea şi topografia 

leziunilor.  

Este o metodă insuficientă de 

apreciere a statusului parodontal, deoarece 

nu oferă  relaţii despre grosimea crestei 

alveolare, a corticalelor vestibulară şi 

orală, arhitectura defectelor infraosoase, 

iar măsurarea dimensiunilor alveolizelor 

generează erori semnificative. 

Inconvenientul major al acestui tip de 

examinare rezultă din faptul că imaginea 

nu este foarte clară din cauza fluu-ului de 

mişcare (film şi tub), cât şi din cauza 

suprapunerii coloanei cervicale. de aceea, 

este necesară completarea cu alte tipuri de 

examinări radiologice şi/sau imagistice.      

Computer tomografia este tehnica 

cea mai fidelă pentru aprecierea 

dimensiunilor crestei, a raportului cu 

structurile anatomice învecinate, putând 

preciza densitatea osoasă şi permiţând 

reconstrucţii bi- şi tridimensionale. Una 

dintre limitările acestui tip de investigaţie 
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este cea legată de apariţia artefactelor 

induse de metale (aparate conjuncte, 

brackets-uri, obturaţii mari de amalgam).      

Pe lângă aceasta, costul examinării 

este, însă, ridicat şi, cel mai important, 

iradierea pacientului este semnificativă. 

examenul computer-tomograf (secţiuni 

axiale şi coronale) are şi dezavantajul 

inexactităţilor de calcul (diametrul 

alveolar) cauzate de configuraţia variată a 

arcadelor dentare. Bioeconomia poate avea 

aplicabilitate practică axată pe dezvoltare 

durabilă inteligentă, a conservării 

resurselor, pentru dezvoltarea durabilă 

inteligentă a mediului de afaceri, a 

comunităţilor şi a operatorilor economiei 

sociale, rezultatul fiind satis facerea 

consumatorului şi a pacienţilor. 

La toate imaginile radiologice 

utilizate în practica stomatologică mai 

contribuie şi cei cinci factori de calitate a 

imaginii. aceşti factori se aplică imaginilor 

digitale, precum şi imagisticii 

convenţionale. Factorii sunt împărţiţi în 

factori vizuali şi geometrici (factorii 

vizuali sunt densitatea şi contrastul; 

factorii geometrici sunt cei trei factori de 

calitate a imaginii geometrice, lipsa de 

claritate a imaginii, mărimea şi 

distorsiunile imaginii). 

Diagnosticarea precoce a leziunilor 

orale este o aspect important, din cauza 

consecințelor grave care pot să apară 

atunci când tratamentul este întârziat, în 

special atunci când leziunea este 

premalignă și malignă. În mod ideal, 

această implică nu numai un examen oral 

aprofundat ci și uneori un examen 

radiografic pentru a identifica condiție, 

dar, de asemenea, confirmarea impresiei 

clinice de biopsie și ulterior evaluare 

microscopică. 

O investigaţie laborioasă iniţială 

poate evidenţia procese patologice 

existente la nivelul structurilor dento-

parodontale care nu se manifestă încădin 

punct de vedere clinic. 

Diagnosticul clinic al leziunilor 

orale poate fi complex datorită similarității 

în aparență a multor conditii de diverse 

etiologii. În plus, coexistența  inflamației 

poate masca de multe ori condiții mai 

grave. 

Se conturează, totodată, necesitatea 

informării pacienţilor la debutul 

tratamentului asupra opţiunilor de 

tratament, a avantajelor şi a dezavantajelor 

fiecărei alegeri a acestora, indiferent de 

categoria social din care face parte. 

 

CONCLUZII: 

Examenul radiologic trebuie să fie 

o primă etapă în prevenţia stomatologică, 

acest lucru arătând din timp eventualele 

leziuni dentare, care necesită tratament. Se 

realizează astfel o scădere a numărului 

tratamentelor viitoare, ceea ce realizează o 

scădere a numărului tratamentelor 

următoare stomatologice, ducând implicit 

la o bioeconomie financiară favorabilă 

pacientului. 

Astfel, putem concluziona că 

legăturile care se pot stabili între soluţiile 

terapeutice şi parametrii clinico-biologici, 

bioeconomici şi psiho-comportamentali ai 

pacientului, precum şi feedback-ul 

subiectiv post-terapeutic reprezintă etape 

extrem de importante în procesul de 

realizare a unui plan de tratament de 

reabilitare orală protetică. 
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