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REZUMAT
Canalul mandibular reprezintă cea mai importantă structură anatomică de la nivelul corpului mandibular. 
Parcursul său la acest nivel prezintă diferite variaţii topografi ce care ar putea complica diferitele proceduri 
chirurgicale dento-alveolare din zona posterioară a mandibulei.
Măsurătorile au fost efectuate pe secţiuni vestibulo-orale mandibulare prin două metode, morfometric şi 
imagistic. Prin ambele metode au fost determinate următoarele distanţe: distanţa dintre canalul mandibular 
şi apexurile radiculare ale premolarului al 2-lea, molarului unu şi molarului al 2-lea (distanţa D-CM), distanţa 
dintre faţa vestibulară (externă) a mandibulei şi canalul mandibular (distanţa FV-CM) şi distanţa dintre faţa 
orală (internă) a mandibulei şi canalul mandibular (distanţa FO-CM).
Analizând rezultatele şi comparându-le cu datele din literatură, putem afi rma că în această cercetare am 
găsit asemănări, dar şi deosebiri cu alte studii în domeniu. 

Cuvinte cheie: canal mandibular, topografi e, pacienţi dentaţi

ABSTRACT
The mandibular canal is considered the most important anatomical structure of the mandibular body. Its course 
shows many topographical variations that could complicate oral surgery procedures in the posterior mandible.
The measurements were performed on mandibular cross-sections using both the morphometric method and the 
imagistic one. The following distances were determined: 
– the distances between the mandibular canal and the apices of the second premolar, fi rst and second molar 
   (D-CM distance);
– the distance between the external (buccal) surface of the mandible and the mandibular canal (FV-CM distance);
– the distance between the internal (lingual) surface of the mandible and the mandibular canal (FO-CM distance);
After analysing the results and comparing them to the data available in literature, we can state that in this research 
we have found similarities but also differences from other studies in the fi eld. 

Keywords: mandibular canal, topography, dentate patients

INTRODUCERE

Canalul mandibular prezintă un parcurs variat în 
corpul mandibulei, atât la subiecţii dentaţi, cât şi la 
cei edentaţi. În plus, la subiecţii dentaţi canalul 

man  dibular prezintă şi o serie de variaţii privind ra-
porturile sale cu dinţii. (1)

Abaterile de la morfologia normală, din punct 
de vedere al traiectului său, fac din canalul man di-
bular şi conţinutul său un obstacol anatomic impor-
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tant în implantologia orală, pe care trebuie să-l aibă 
în vedere fi ecare clinician.

Studiul morfometric şi imagistic privind traiectul 
canalului mandibular în corpul mandibulei a fost 
conceput şi realizat pentru a fi  un etalon faţă de care 
să se poată raporta modifi cările morfologice, pri-
vind cauzalităţile investigate, consecutive resorbţiei 
şi atrofi ei avansate şi foarte avansate mandibulare, 
în diferite etape de involuţie, în vederea obţinerii de 
informaţii utile pentru medicul clinician, pentru ca 
acesta să poată realiza tratamentul adecvat şi efi  ci-
ent în diferitele situaţii clinice cu care se confruntă.

SCOP 

Acest studiu a fost efectuat pentru a analiza to-
pografi a canalului mandibular în corpul mandibulei, 
în sens vertical şi orizontal, faţă de apexurile radi-
culare ale dinţilor laterali, respectiv faţă de supra-
feţele vestibulară şi orală mandibulare. Obiectivele 
specifi ce ale acestui studiu au presupus compararea 
rezultatelor obţinute cu datele din literatură, pentru 
o evaluare topografi că cât mai exactă privind cau-
za lităţile investigate. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Metoda morfometrică
Măsurătorile au fost efectuate pe 11 mandibule 

umane dentate uscate, care au fost secţionate ves-
tibulo-oral, pe fi ecare parte, posterior de gaura 
men  tală, la nivelul premolarului al 2-lea, la nivelul 
molarului unu şi la nivelul molarului al 2-lea, 
efectuând astfel câte 6 secţiuni vestibulo-orale pe 
fi ecare mandibulă, obţinând un total de 66 de sec-
ţiuni – 33 în partea dreaptă şi 33 în partea stângă. 
Secţiunile au fost efectuate cu discuri diamantate 
cu diametru de 40 mm, montate la un mandrin, uti-
li zând un micromotor de tehnică dentară, iar măsu-
rătorile s-au făcut cu un şubler digital Workzone.

Metoda imagistică
Pentru studiul imagistic toate măsurătorile şi 

analizele au fost realizate pe tomografi i com pute-
rizate cu fascicul conic, de tip CBCT, efectuate 
într-un centru privat de imagistică în medicina den-
tară, F.M. Medident Dental X-Ray Institute, pe un 
lot de 18 pacienţi dentaţi la nivel mandibular, care 
s-au prezentat într-o clinică privată de medicină 
den tară pentru diferite tratamente oro-dentare.

Mandibulele umane au fost scanate şi apoi sec-
ţionate vestibulo-oral, pe fi ecare parte, stânga-
dreapta, posterior de gaura mentală, din milimetru 

în milimetru, în zona premolarului al 2-lea, la 
nivelul molarului unu şi la nivelul molarului al 
2-lea. Dintre aceste secţiuni noi am ales câte 3 pe 
fi ecare parte, deci am avut de studiat 54 de secţiuni 
mandibulare în partea dreaptă şi 54 de secţiuni man-
 dibulare în partea stângă, deci un total de 108 sec-
ţiuni.

Poziţionarea mandibulei pentru examinare ra-
diografi că CBCT necesită ca planul de scanare al 
computerului să fi e paralel cu planul bazal man di-
bular, obţinând astfel toate imaginile în mărime 
reală.

Prin ambele metode, prezentate mai sus, au fost 
determinate următoarele distanţe: distanţa dintre 
apexurile radiculare ale dinţilor menţionaţi şi ca-
nalul mandibular, distanţa D-CM, distanţa dintre 
faţa vestibulară (externă) a mandibulei şi canalul 
mandibular, distanţa FV-CM şi distanţa dintre faţa 
orală (internă) a mandibulei şi canalul mandibular, 
distanţa FO-CM.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Rezultatele obţinute prin măsurători efectuate 
pe secţiuni vestibulo-orale mandibulare, morfo me-
tric şi imagistic au fost centralizate şi apoi prelucrate 
statistic. Secţiunile vestibulo-orale au fost efectuate 
la nivelul premolarului al 2-lea, primului molar şi 
la nivelul celui de-al 2-lea molar, iar cele mai su-
gestive imagini se observă mai jos.

Măsurătorile efectuate, atât imagistic, cât şi mor -
fometric, au arătat rezultate dimensionale ase mă-
nătoare în legătură cu parametrii studiaţi. 

Variaţiile dimensionale cele mai mari au fost în-
tâlnite în legătură cu distanţa dintre apexurile radi-
culare ale dinţilor şi canalul mandibular (distanţa 
D-CM), valorile fi ind cuprinse în intervalul 0,1-
10,0 mm, această distanţă fi ind foarte variabilă, în 
special, la nivelul premolarului al 2-lea, într-o 

FIGURA 1. Hemimandibulă dreaptă. Secţiuni vestibulo-
orale la nivelul dinţilor 4.5, 4.6, 4.7. Portocaliu – distanţa 
FV-CM; verde – distanţa FO-CM; galben – distanţa D-CM
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măsură puţin mai redusă la nivelul primului molar 
şi în măsura cea mai redusă, la nivelul molarului al 
2-lea, după cum se observă şi în Fig. 5, care prezintă 
variaţiile acestei distanţe în zona premolarului se-
cund. Această situaţie nu a fost semnalizată, în 
acest mod, în nici unul din studiile de acest gen din 
literatura de specialitate parcursă.

Distanţa dintre canalul mandibular şi apexurile 
radiculare ale dinţilor a prezentat următoarele inter-
vale valorice: 2,1-10,0 mm la nivelul premolarului 
al 2-lea, 1,5-9,4 mm la nivelul molarului unu şi 0,1-
8,8 mm la nivelul molarului al 2-lea.

Referitor la distanţa dintre canalul mandibular şi 
faţa vestibulară a corpului mandibular, distanţa FV-
CM, aceasta a variat între 3,0-6,0 mm la nivelul 
pre molarului al 2-lea, aici valorile fi ind cel mai 
apropiate între ele, între 2,8-8,0 mm la nivelul mo-
larului unu şi între 4,0-8,0 mm la nivelul molarului 
secund. 

Distanţa dintre canalul mandibular şi faţa orală a 
corpului mandibular, distanţa FO-CM, a variat între 
2,0-7,5 mm la nivelul premolarului al 2-lea, între 
1,5-5,2 mm la nivelul molarului unu şi între 1,2-4,7 
mm la nivelul molarului secund.

Analizând aceste rezultate şi comparându-le cu 
cele din alte studii din literatura de specialitate, pu-
tem afi rma că în cercetarea noastră am găsit şi o 
serie de asemănări cu alte cercetări în domeniu. 

Alţi autori, studiind topografi a canalului man di-
bular la pacienţi dentaţi, au arătat că acesta era si-
tuat la o distanţă de 4,9 mm faţă de suprafaţa vesti-
bulară a mandibulei şi la 17,4 mm distanţă faţă de 
marginea superioară a mandibulei. Poziţia trans-
ver sală (vestibulo-orală) a canalului mandibular în 
corpul mandibular a fost asociată cu vârsta şi rasa 
pacienţilor. (2)

Referitor la raporturile canalului mandibular cu 
dinţii, alţi autori au arătat că în 20% din cazuri ca-
nalul mandibular este apropiat de rădăcinile primul 
molar, în 22,6% din cazuri este apropiat de rădăcină 
mezială a molarului second şi în 27,8% din cazuri 
cu rădăcină distală a celui de-al doilea molar. (3)

În literatura de specialitate sunt prezentate şi si-
tuaţii mai rare, chiar situaţii controversate, prind to-
pografi a canalului mandibular în corpul mandi bu lei; 
astfel, sunt autori care arată că în majoritatea ca-
zurilor canalul mandibular a fost situat vestibular 
faţă de apexurile radiculare ale molarului al 2-lea. 
(4)

Denio D, şi colab., 1992 (5), au studiat traiectul 
ca nalului mandibular şi au arătat că al 2-lea 

FIGURA 2. Hemimandibulă stângă. Secţiuni vestibulo-
orale la nivelul dinţilor 3.5, 3.6, 3.7. Portocaliu – distanţa 
FV-CM; verde – distanţa FO-CM; galben – distanţa D-CM

FIGURA 3. CBCT: hemimandibulă dreaptă. Secţiuni vestibulo-orale la nivelul dinţilor 4.5, 4.6, 4.7. Portocaliu – distanţa 
FV-CM; verde – distanţa FO-CM; galben – distanţa D-CM

FIGURA 4. CBCT: hemimandibulă stângă. Secţiuni vestibulo-orale la nivelul dinţilor 3.5, 3.6, 3.7. Portocaliu – distanţa 
FV-CM; verde – distanţa FO-CM; galben – distanţa D-CM
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premolar şi al 2-lea molar prezintă cele mai apro-
piate relaţii de vecinătate cu canalul mandibular, cu 
o valoare medie de 4,7 mm şi, respectiv, de 3,7 mm. 
în legătură cu traiectul în plan transversal al ca-
nalului mandibular, autorii arătă că, la adulţi, acesta 
formeză o curbă în formă de S, în 31% din cazuri. 
(5)

Referitor la topografi a canalului mandibular, noi 
suntem de accord, în cea mai mare parte, cu obser-
vaţiile lui Kim S.T. şi colab., 2009 (6), care au 
arătat că în plan vestibulo-oral (transversal), la ni-
ve lul corpului mandibular, canalul mandibular pre-
zintă trei tipuri topografi ce: tipul 1, cel mai frecvent, 
prezent în 70% din cazuri, în care canalul man di-
bular este situat în apropierea compactei linguale 
externe; tipul 2, prezent în 15% din cazuri, în care 
canalul mandibular trece inferior de primii doi mo-
lari şi tipul 3, de asemenea, prezent în 15% din ca-
zuri, în care canalul mandibular trece în treimea 
mij locie sau în treimea linguală a spongioasei man-
dibulare.

Alţi autori au arătat că la unii pacienţi dimen-
siunea şi topografi a canalului mandibular sau a ca-
na lului incisiv pot afecta planifi carea tratamentului 
cu implanturi dentare la nivelul mandibulei. (7)

Anomaliile anatomice privind topografi a cana-
lului mandibular pot avea implicaţii clinice deo-
sebite, cum ar fi , de exemplu, un risc crescut de le-
zare a nervului alveolar inferior în cazul extracţiei 
molarilor de minte. (8)

Analizând variaţiile anatomice privind ramurile 
nervului trigemen, o serie de autori au arătat că 
acestea apar doar în legătură cu nervul mandibular 
şi cu ramurile sale periferice şi au o frecvenţă de 
20%. Conform datelor ştiinţifi ce actuale, variaţiile 
ana tomice pot interesa mulţi subiecţi şi acestea pot 
explica multiplele situaţii clinice în care sunt im-
plicate structurile aparatului stomatognat. (9)

În cazul situaţiilor topografi ce controversate ar 
trebui revizuite datele anatomice regionale, consi-
deraţiile terapeutice, precum şi consecinţele poten-
ţiale ale unei eventuale terapii inadecvate.

CONCLUZII

Cunoaşterea topografi ei canalului mandibular şi 
a elementelor sale de conţinut poate fi  deosebit de 
importantă în cazul diferitelor proceduri chirurgicale 
care pot implica aceste structuri. 

Având în vedere doza de radiaţie scăzută şi înalta 
rezoluţie a imaginilor furnizate, tehnica CBCT este 
considerată o metodă de investigaţie benefi că.
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FIGURA 5. Variaţii privind distanţa dintre apexul
premolarului secund şi canalul mandibular
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