REABILITARE ORALĂ

10

RETROSPECTIVĂ DIN LITERATURĂ PRIVIND
TOPOGRAFIA CANALULUI MANDIBULAR
Mandibular canal topography – review of the literature
Asist. Univ. Dr. Valentin Daniel Sîrbu1, Asist. Univ. Dr. Dan Ionuţ Sălăvăstru2,
Asist. Univ. Dr. Lavinia Buţincu1, Asist. Univ. Dr. Roxana Ivaşcu2,
Conf. Dr. Vanda Roxana Nimigean1, Prof. Dr. Ioan Sîrbu3, Prof. Dr. Victor Nimigean2
1
Disciplina Reabilitare Orală, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti
2
Disciplina Anatomie, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti
3
Disciplina Implantologie Orală, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Acest studiu constitue o trecere în revistă a literaturii de specialitate pentru studiul topografiei canalului
mandibular, pentru realizarea căruia au fost parcurse 193 de rezumate de lucrări ştiinţifice, 41 de articole
integrale de specialitate şi 12 cărţi de specialitate, utilizând, în special, bazele de date PubMed şi MedLine.
Dintre acestea, 95 au fost incluse în referinţele bibliografice. Zona corpului mandibular situată înapoia
primului premolar conţine canalul mandibular, care prezintă un anumit traiect faţă de apexurile dinţilor laterali
şi faţă de cele 2 compacte mandibulare externe, vestibulară şi orală. Cunoaşterea acestui parcurs este
importantă în endodonţie, în chirurgia dento-alveolară şi, în special, în implantologia orală, canalul mandibular
fiind considerat un obstacol anatomic care poate afecta succesul terapeutic.
Cuvinte cheie: canal mandibular, topografie, implantologie orală

ABSTRACT
This study represents a review of the literature on the topography of the mandibular canal. A PubMed and MedLine
search was performed alongside with a hand search of specialised books. 193 abstracts, 41 full articles and 12
books were used for the study, out of which 93 were included in the references list. The region of the mandibular
body behind the first premolar contains the mandibular canal, which presents a certain trajectory in relation with
the lateral teeth apices and in relation with the buccal and lingual cortical plates. The mandibular canal is considered an important anatomic landmark that can influence the success of endodontics, oral surgery procedures and
implant therapy.
Keywords: mandibular canal, topography, oral implantology

INTRODUCERE
Implantologia reprezintă opţiunea de reabilitare
orală solicitată cel mai frecvent de pacienţi, dar şi
de medici.
Există situaţii clinice uşoare şi situaţii clinice
dificile. Una dintre acestea din urmă este reprezentată de edentaţia cu resorbţie şi atrofie osoasă

mandibulară severă, care presupune un management
particular al canalului mandibular în cazul restaurării lor. De aceea, trebuie analizată topografia principalului obstacol anatomic mandibular pentru reabilitarea implanto-protetică, canalul mandibular.
Zona de risc major pentru tratamentul cu implanturi dentare la mandibulă este reprezentată de
zona posterioară a corpului, care prezintă canalul
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mandibular situat în spongioasă, între compacta
vestibulară şi compacta linguală, canal care conţine
artera, vena, nervul alveolar inferior şi vase limfatice. (1)
Canalul mandibular începe la nivelul găurii
mandibulare, se continuă la nivelul ramului şi corpului mandibular până la nivelul primului premolar,
inferior de care se divide în canalul mental şi în
canal incisiv, care continuă anterior traiectul canalului mandibular. Are un diametru mediu de circa
3-4 mm. Parcursul său este cuprins în osul spongios,
iar pereţii săi sunt formaţi de os compact. Uneori
trabeculele osului spongios prezintă o organizare
concentrică în jurul mănunchiului vasculo-nervos
alveolar inferior, iar imaginea radiografică dă impresia existenţei unui veritabil canal. În acest parcurs, distanţa dintre canalul mandibular şi apexurile
dentare creşte progresiv dinspre posterior spre anterior.
Traiectul canalului mandibular la nivelul corpului mandibular este variabil, chiar de la o hemiarcadă la alta a aceluiaşi individ, iar clinicianul ar
trebui să ia în considerare, ca limită de înălţime inferioară a osului disponibil, linia imaginară care
trece la 1-2 mm deasupra canalului mandibular. (2)
Canale accesorii precum canalul Robinson şi
canalul Serres apar în mandibulă în 8% din cazuri.
Foarte rar, în 2% din cazuri, canalul mandibular
este bifid, variantă cu importante implicaţii clinice.
(3)

SCOP
Am ales acest studiu pentru că o analiză topografică corectă şi exactă a osului disponibil în zona
posterioară mandibulară ar putea contribui la creşterea succesului terapiei cu implanturi dentare pe
termen lung. Obiectivele specifice ale acestui studiu
au presupus revizuirea literaturii de specialitate
pentru o evaluare privind topografia canalului mandibular la nivelul corpului mandibular.

MATERIAL ŞI METODĂ
Acest studiu constitue o revizuire a literaturii de
specialitate pentru studiul topografiei canalului
mandibular la nivelul corpului mandibulei, pentru
realizarea căruia au fost parcurse 193 de rezumate
de lucrări ştiinţifice, 41 de articole integrale de specialitate şi 12 cărţi de specialitate, utilizând, în special, bazele de date PubMed şi MedLine (Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online),
95 dintre acestea fiind incluse în referinţele bibliografice, dintre care vom menţiona o mică parte
dintre ele, probabil pe cele mai semnificative.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Procentul de os cortical în zona posterioară
mandibulară este de 47%, iar procentul de os spongios de 53%. Grosimea medie a osului de suport
(spongios) la mandibulă în zona molară este de 9,5
mm. Compacta vestibulară externă în zona molară
este mai groasă decât compacta linguală externă şi
are dimensiunea medie de 2,8 mm, faţă de compacta
linguală, care are dimensiunea medie de 1,8 mm.
Spongioasa este puţin densă, cu diametrul transversal mai mare în jumătatea alveolară şi conţine canalul mandibular cu traiect descendent anterior şi
lateral. (4,5)

FIGURA 1. Canalul mandibular la nivelul osului trabecular
al corpului mandibulei (5)

Raportul, în plan orizontal, al canalului mandibular cu cele două compactele externe mandibulare este variabil şi depinde în mod esenţial de
diametrul transversal al corpului mandibular. (2)
Kim S.T. şi colab., 2009, au arătat că, în plan
orizontal (vestibulo-oral), canalul mandibular este
situat în 70% din cazuri în apropierea compactei
linguale. (6)
Referitor la traiect, de la ultimul molar până la
premolarul al 2-lea, canalul mandibular se dispune
în partea linguală a osului trabecular, iniţial fiind
foarte apropiat de compacta externă linguală (în
dreptul ultimului molar), iar apoi prezintă o tendinţă
de coborâre şi vestibularizare. În dreptul premolarului unu se va situa în centrul osului trabecular sau
în jumătatea lui vestibulară. Apoi canalul mandibular se continuă anterior cu canalul incisiv, situat
iniţial central în spongioasă, după care devine tot
mai apropiat de compacta vestibulară şi de marginea
inferioară mandibulară. De asemenea, diametrul
său se reduce spre linia mediană. (4)
Diferiţi autori au arătat că diametrul mediu al
canalului mandibular în porţiunea lui orizontală
este de 2,6 mm, iar diametrul lui vertical este de
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aproximativ 5 mm, este simetric stânga-dreapta şi,
în cele mai multe cazuri, este unic la nivelul fiecărei
hemimandibule. De asemenea, s-a arătat că, în cele
mai multe situaţii, canalul mandibular trece dinspre
lingual spre vestibular în osul trabecular mandibular,
fiind situat la jumătatea distanţei dintre cele 2 compactele externe mandibulare, la nivelul molarului
unu. (7)
În legătură cu diferitele tipare anatomice ale canalului mandibular, Anderson L.C. şi colab., 1991
(8), au descris următoarele trei tipuri:
a. canal mandibular cu traiect descendent dinspre posterior spre anterior;
b. canal mandibular cu o curbă uşoară, în scădere, dinspre posterior spre anterior;
c. canal mandibular de formă catenară.
Referitor la topografia în sens vertical privind
canalul mandibular, Nortje C.J. şi colab., 1977 (9),
au descris următoarele tipare:
a. canal mandibular situat la 2 mm distanţă de
apexurile primilor doi molari;
b. canal mandibular situat între apexurile dinţilor şi marginea bazală a mandibulei;
c. canal mandibular situat în apropierea marginii
bazale mandibulare;
d. alte variante: dublarea sau divizarea canalului
mandibular, lipsa parţială sau totală a canalului sau lipsa de simetrie stânga-dreapta.
Din punct de vedere topografic, la nivelul corpului mandibular, canalul mandibular prezintă o
triplă oblicitate, anterioară, inferioară şi laterală.
Raporturile canalului mandibular cu compactele
externe mandibulare este variabil şi depinde în
principal de lăţimea vestibulo-orală a corpului mandibular. Pentru a stabili metoda adecvată de implantare şi pentru a selecta implantul adecvat, din
punct de vedere dimensional, este important să ţinem cont de raportul canalului mandibular cu cele
două compacte externe mandibulare.
La tipurile mandibulare cu atrofie avansată canalul mandibular se apropie de faţa alveolară a
mandibulei, în zona ultimilor molari şi se plasează

FIGURA 2. Canalul mandibular şi conţinutul său – disecţie

între compacta externă linguală şi compacta alveolară (superioară). În funcţie de modificările mandibulare de tip atrofic, calibrul canalului mandibular
se reduce, iar poziţia sa topografică se modifică,
apropiindu-se de partea alveolară a mandibulei.

FIGURA 3. Canalul mandibular şi conţinutul său, atrofie
mandibulară – disecţie

După Kieser J. şi colab, 2005, în 70-73% din cazuri, la edentat, canalul mandibular este situat în
jumătatea inferioară a mandibulei. (10)
La pacienţii edentaţi, cu atrofie osoasă, în plan
vertical, canalul mandibular a fost situat în jumătatea superioară a corpului mandibulei în 30,7% din
cazuri, iar în 69,3% din cazuri a fost situat la mijlocul înălţimii mandibulare sau mai aproape de
marginea inferioară a mandibulei. (10)
Raporturile canalului mandibular cu dinţii
(topografia în plan vertical a canalului
mandibular) (4)
Cel mai frecvent tip de raport este acela în care
canalul mandibular este apropiat de alveolele ultimilor doi molari sau doar de alveola molarului de
minte, raport întâlnit în 50% din cazuri (Fig. 4).

FIGURA 4.
Raportul
canalului
mandibular
cu ultimii
doi molari
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În cazul unui corp mandibular înalt şi rădăcini
dentare de lungime medie, canalul mandibular va fi
situat la distanţă de apexurile dentare, în 40% din
cazuri.
În cazul unui corp mandibular cu înălţime mică
şi dinţi cu rădăcini lungi, canalul mandibular va fi
situat în apropierea apexurilor radiculare ale premolarului doi şi ale celor trei molari, raport întâlnit
în 10% din cazuri. Acest raport este frecvent la tineri, pentru că înălţimea corpului mandibular nu
este definitivată.
În cazul molarilor de minte pot exista raporturi
particulare ale acestora cu canalul mandibular, raporturi care necesită investigaţii radiografice speciale pentru precizarea lor.
Chiar dacă există multe descrieri în literatura de
specialitate, nu s-a stabilit un consens privind tiparul de distribuţie al nervului alveolar inferior la
nivelul mandibulei. (11)
Posibilităţile de lezare a canalului mandibular şi
a conţinutului său în cursul tratamentul implantoprotetic sunt multiple, iar cunoaşterea anatomiei to-

pografice locale este importantă pentru aprecierea
consecinţelor. (12)

CONCLUZII
O revizuire a aspectelor morfologice şi a variaţiilor anatomice legate de canalul mandibular şi
structurile vitale mandibulare sunt importante în
tratamentul cu implanturi dentare deoarece pachetul
neuro-vasculo-alveolar inferior există în diferite localizări topografice şi prezintă mai multe variante.
Acestea sunt în funcţie de sexul individului, vârstă,
rasă, evaluarea tehnică utilizată, tipul de edentaţie
şi gradul de atrofie alveolară.
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