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REZUMAT
Riscul major pentru tratamentul cu implanturi dentare la mandibulă este reprezentat de canalul mandibular. 
Localizarea precisă a canalului mandibular este indispensabilă pentru reabilitarea orală cu implanturi dentare.
Scopul acestui studiu a fost de a analiza statistic topografia canalului mandibular în vederea creşterii 
performanţelor pe termen lung privind reabilitarea orală cu implanturi dentare în „zone deficitare“.
Topografia canalului mandibular a fost studiată statistic pe 11 mandibule umane. Rezultatele obţinute prezintă 
asemănări, dar şi deosebiri cu datele raportate în diferite referinţe de specialitate.
 

Cuvinte cheie: anatomie clinică, zona laterală mandibulară, reabilitare orală
 

ABSTRACT
The major risk of dental implant treatment in the mandible is represented by the mandibular canal. Precise location 
of the mandibular canal is essential for oral rehabilitation with dental implants.
The aim of this study was to analyze the topography of the mandibular canal in order to increase the long-term 
performance of oral rehabilitation with dental implants in „poor areas“.
The topography of the mandibular canal was statistically studied on 11 human mandibles. The results obtained 
show similarities but also differences with data reported in other specialized references.
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INTRODUCERE

Având în vedere faptul că mandibula umană 
prezintă de-a lungul vieţii modificări morfo-func-
ţionale care nu se regăsesc la nici o altă structură 
osoasă din corpul uman, un studiu statistic privind 
topografia canalului mandibular la specimene umane 
dentate ar putea contribui la creşterea suc cesului pe 
termen lung în cazul terapiei odontale con servative 
sau radicale aplicată la nivelul dinţilor laterali in-
feriori.

Analizarea tuturor aspectelor privind parcursul 
canalului mandibular sunt importante în reabilitarea 

orală din zona laterală mandibulară, deoarece acest 
canal există în diferite locaţii şi posedă mai multe 
variante topografice. (1-5)

Localizarea canalului mandibular este deosebit 
de importantă în reabilitarea orală pentru o inserare 
corectă a implanturilor dentare la acest nivel. (6-8) 

Pentru prevenirea afectării nervului alveolar in-
ferior în cursul diferitelor tratamente odontale la 
nivelul dinţilor laterali mandibulari, în clinică tre-
buie să se aibă în vedere anatomia topografică lo-
cală şi variaţiile individuale privind traiectul ca na -
lului mandibular. (9)
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MATERIAL ŞI METODE

În vederea acestui studiu au fost efectuate sec-
ţiuni vestibulo-orale pe pe 11 mandibule pro venind 
de la specimene umane dentate. Secţiunile s-au 
efec tuat bilateral, la nivelul premolarului al doilea 
şi la nivelul primilor doi molari. Mandibulele uti-
lizate au fost disponibile în baza materială a disci-
plinei de Anatomie, iar cercetările au au fost reali-
zate în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vi goare.

Măsurătorile au fost efectuate pentru a stabili 
valoarea distanţei dintre canalul mandibular şi dinţii 
mai sus menţionaţi, distanţa CM-D, precum şi valo-
rile distanţelor dintre canalul mandibular şi supra-
feţele externe ale corpului mandibular distanţa CM-
FV (vestibular de canal) şi distanţa CM-FO (oral de 
canal).

Pentru acest studiu statistic s-au calculat media 
aritmetică, abaterea standard (SD), mediana, valo-
rile minimă şi maximă, bilateral, iar datele au fost 
comparate cu metoda de analiză statistică Anova, 
pragul semnificaţiei statistice fiind p ≤0,05. Rezul-
tatele au fost analizate statistic cu ajutorul softului 
Stata MP/13.

REZULTATE 

Rezultatele obţinute, centralizate şi prelucrate sta-
tistic, au confirmat o serie de observaţii din literatura 
de specialitate, dar au adus şi o serie de date noi pri-
vind topografia canalului mandibular la nivelul corpul 
mandibulei. 

DISCUŢII 

Valorile obţinute privind parametrii studiaţi şi 
analizaţi nu au avut nici o semnificaţie din punct de 

vedere statistic, după compararea rezultatelor pe 
he mimandibula stângă cu cele de la nivelul he mi-
mandibulei drepte. Valoric, toate rezultatele au fost 
comparabile şi foarte apropiate între ele la această 
analiză stânga-dreapta, neexistând diferenţe mai 
mari de 1 mm. 

Referitor la distanţa dintre canalul mandibular şi 
dinţii menţionaţi, la nivelul premolarului doi va-
lorile au fost cuprinse în intervalul 3,0-5,9 mm, 
între 1,5-8,0 mm la nivelul molarului unu şi între 
0,1-6,0 mm la nivelul molarului doi, acest dinte 
prezentând de altfel raporturile cele mai apropiate 
cu canalul mandibular şi conţinutul său. Distanţa 
CM-D a fost foarte variabilă la nivelul molarului 
unu, într-o măsură mai mică la nivelul molarului 
secund şi, în măsura cea mai mică, la nivelul celui 
de-al 2-lea premolar. Aceste raporturi care arată că, 
în plan vertical, canalul mandibular este mai apro-
piat de apexurile radiculare ale molarului secund şi 
chiar de apexul radicular al premolarului doi, la 
acest nivel valorile minimă şi maximă fiind mult 
mai apropiate între ele, sunt în contradicţie cu alte 

FIGURA 1. Parametrii analizaţi statistic la nivelul 
premolarului doi

FIGURA 2. Parametrii analizaţi statistic la nivelul primului 
molar

FIGURA 3. Parametrii analizaţi statistic la nivelul celui 
de-al 2-lea molar
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studii care arată că apexurile radiculare ale 
molarului unu sunt mult mai apropiate de canalul 
mandibular decât cele ale premolarului doi. (1,2,4)

TABELUL 1. Distanţa CM-D
Distanţa CM-D

Zona Cazuri
studiate

Valoarea
medie Abaterea standard Valoarea

minimă Mediana Valoarea
maximă

Dreapta
Premolarul II 11 4,09 0,27 3,0 4,0 5,5

Molarul I 11 4,46 0,47 2,0 4,4 8,0
Molarul II 11 1,76 0,51 0,1 1,2 6,0

Analiza stati sti că ANOVA; P < 0,0001.
Stânga

Premolarul II 11 4,08 0,26 3,0 4,2 5,0
Molarul I 11 4,39 0,45 1,5 4,2 7,6
Molarul II 11 1,64 0,43 0,2 1,0 5,0

Analiza stati sti că ANOVA; P < 0,0001.

Distanţa CM-D diferă semnifi cati v din punct de vedere stati sti c 
în toate zonele ţintă, atât în dreapta, cât şi în stânga.

TABELUL 2. Distanţa CM-FV
Distanţa CM-FV 

Zona Cazuri
studiate

Valoarea
medie

Abaterea 
standard 

Valoarea
minimă Mediana Valoarea

maximă
Dreapta

Premolarul II 11 4,09 0,27 3,0 4,0 5,5
Molarul I 11 5,75 0,34 4,5 5,5 8,0
Molarul II 11 6,25 0,37 4,7 6,2 8,0

Analiza stati sti că ANOVA; p = 0,0002.
Stânga

Premolarul II 11 4,08 0,26 3,0 4,2 5,0
Molarul I 11 5,63 0,32 4,5 5,5 7,6
Molarul II 11 6,21 0,42 4,0 6,3 8,0

Analiza stati sti că ANOVA; p = 0,0004.

Distanţa CM-FV diferă semnifi cati v din punct de vedere stati sti c 
în toate zonele ţintă, atât în dreapta, cât şi în stânga. 

TABELUL 3. Distanţa CM-FO
Distanţa CM-FO 

Zona Cazuri
studiate

Valoarea
medie Abaterea standard Valoarea

minimă Mediana Valoarea
maximă

Dreapta
Premolarul II 11 3,16 0,23 2,0 3,0 4,5

Molarul I 11 2,56 0,19 1,8 2,4 3,5
Molarul II 11 2,03 0,10 1,5 2,1 2,5

Analiza stati sti că ANOVA; P = 0,0005.
Stânga

Premolarul II 11 3,33 0,20 2,0 3,4 4,3
Molarul I 11 2,75 0,21 2,0 2,5 4,0
Molarul II 11 1,97 0,10 1,2 2,0 2,4

Analiza stati sti că ANOVA; P < 0,0001.
Distanţa CM-FO diferă semnifi cati v din punct de vedere stati sti c 

în toate zonele ţintă, atât în dreapta, cât şi în stânga. 

În literatura de specialitate sunt menţionate şi 
rezultate asemănătoare cu cele prezentate mai sus 
în acest studiu statistic. (10)
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studiul nostru statistic, demonstrează, de asemenea, 
asemănări, dar şi multe diferenţe faţă de alte studii. 

Tiparul transversal (vestibulo-oral) al canalului 
mandibular în corpul mandibular a fost asociat şi 
cu vârsta şi cu rasa subiecţilor. (11)

Totuşi, în literatură nu există referinţe care să 
arate unanimitate privind relaţiile topografice 
dintre canalul mandibular şi elementele anatomice 
din jurul lui, în special cu dinţii. (1,2)

Referinţele de specialitate analizate prezintă şi 
situaţii extrem de rare privind parcursul canalului 
mandibular în corpul mandibulei, care au generat 
multe discuţii, situaţii care nu se regăsesc printre 
rezultatele noastre. (12)

Aceste observaţii arată că în cursul diferitelor 
tratamente efectuate la nivelul primilor molari şi la 
nivel premolarului doi inferiori ar putea să apară 
complicaţii prin lezarea conţinutului canalului man- 
dibular datorită apropierii lui de apexurile dentare.

CONCLUZII

Analiza aspectelor topografice privind canalul 
mandibular devine foarte utilă, în special în terapia 
implanto-protetică, pentru că acest canal prezintă 
diferite variante de traiect.

Acest studiu arată că o localizare anatomică pre-
cisă a canalului mandibular ar fi benefică în clinică 
pentru determinarea unei zone de siguranţă în cursul 
reabilitării orale cu implanturi în zona mandibulară 
laterală. 

Referitor la cel de-al doilea parametru analizat 
statistic, distanţa dintre canalul mandibular şi 
suprafaţa vestibulară a mandibulei, această distanţă 
a prezentat următoarele valori medii: 4,08-4,09 mm 
la nivelul premolarului secund, 5,63-5,75 mm la 
nivelul primului molar şi 6,21-6,25 mm la nivelul 
celui de-al doilea molar, rezultate care demonstrează 
că, la nivelul corpului mandibular, distanţa CM-FV 
scade progresiv de la molarul secund la premolarul 
secund, rezultate asemănătoare cu cele prezentate 
în toate referinţele bibliografice analizate de noi. 

În legătură cu distanţa dintre canalul mandibular 
şi suprafaţa orală a mandibulei, analiza statistică a 
arătat că acest parametru a prezentat următoarele 
valori medii: 3,16-3,33 mm la nivelul premolarului 
secund, 2,56-2,75 mm la nivelul primului molar şi 
1,97-2,03 mm la nivelul celui de-al doilea molar. 
Aceste rezultate, obţinute prin analiză statistică, 
arată că la nivelul corpului mandibular distanţa 
CM-FO scade progresiv de la premolarul secund 
spre molarul secund, invers faţă de distanţa CM-
FV, iar la nivelul molarului doi acest parametru 
prezenta valoarea cea mai mică. De asemenea, 
rezultatele noastre nu sunt în contradicţie cu cele 
prezentate în alte studii referitoare la poziţia ca-
nalului mandibular faţă de compacta linguală ex-
ternă a corpului mandibular.

Se poate afirma că acest studiu statistic arată că 
în plan transversal canalul mandibular prezintă un 
tipar de traiect în concordanţă cu datele de acest 
gen din literatura de specialitate, pe când tiparul 
vertical de traiect al acestui canal, prezentat prin 
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