
Tematica de ENDODONTIE – admitere doctorat (2020) 

 
1. Caracteristicile morfo-funcţionale ale complexului pulpo-dentinar. Răspunsul pulpar şi al 

ţesuturilor periradiculare la stimuli destructivi şi non-destructivi. Sensibilitatea pulpo-

dentinară. 

2. Morfologia dinţilor şi a sistemului de canale radiculare (anatomia internă). 

3. Diagnosticul clinic în endodonţie. Anamneza (capacitatea de comunicare cu pacientul). 

Examenul clinic subiectiv şi obiectiv. 

4. Diagnosticul imagistic în endodonţie. Interpretarea radiografiilor. CBCT-ul în endodonţie. 

5. Planul de tratament în endodonţie. Redirecţionarea pacientului spre specialistul endodont. 

Educaţia pacientului. 

6. Patologia pulpară. Etiopatogenia. Mecanismele imune. Inflamaţia acută şi cronică. 

7. Clasificarea pulpopatiilor. Pulpitele reversibile şi ireversibile, necroza pulpară aseptică şi 

septică (gangrena pulpară). 

8. Prevenirea îmbolnăvirii pulpei dentare. Combaterea microinfiltraţiei marginale. Păstrarea 

vitalităţii dinţilor: coafajul indirect şi direct.  Tratamentele vitale în patologia pulpară. 

Amputaţia parţială (coronară) şi totală (cervicală). 

9. Instrumentarul endodontic. Odontometria. Noţiunea de tratament chemomecanic.  Extirparea 

vitală. 

10. Tehnici de lărgire manuală şi rotativă a canalelor radiculare. 

11. Microbiologia endodontică. Căile de pătrundere şi mecanismul de acţiune al 

microorganismelor la nivelul ţesuturilor pulpare şi periradiculare. Complicaţii sistemice ale 

patologiei endodontice. 

12. Parodontitele apicale acute. Etiopatogenie, clasificare, forme anatomo-clinice. Diagnostic şi 

tratament. 

13. Parodontite apicale cronice. Etiopatogenie, clasificare, forme anatomo-clinice. Diagnostic şi 

tratament. Rezorbţia  radiculară patologică. Aspecte clinice şi terapeutice ale resorbţiilor 

radiculare interne şi externe. 

14. Tratamentul antiseptic al canalelor radiculare. Principii şi tehnici. Pansamentul endodontic 

antiseptic. 

15. Materiale de obturaţie de canal. Tehnici de obturare a canalelor radiculare. 

16. Chirurgia endodontică: selecţie, plan, tipuri, biomateriale, stare generală, monitorizare, 

infecţie încrucişată, evaluarea eficienţei. Indicaţii şi contraindicaţii, tehnici: rezecţia apicală,  

amputaţia radiculară, hemisecţia, premolarizarea, reimplantarea. 
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