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 :فارسي چكیده
عدم درک صحیح از موقعیت کانال مندیبوالر میتواند منجر به آسیب های جدی به بیمار پس از  :زمینه

با ایجاد تصاویر سه بعدی از مندیبل  1CBCTدستگاه های  .شود درمانهای تهاجمی مانند جراحی ایمپلنت

 به دندانپزشکان برای ترسیم طرح درمان امن و مناسب کمک شایانی میکنند.

قرار   2MCI 1سال که در گروه  00، از افراد باالی 11/0ل وکس زیبا سا CBCTتصویر  99 :مواد و روشها

، Inc)4(به تفکیک برای کانال انسزیو CR)0(نسبت کورتیکال .ندمشاهده شد یک متخصصداشتند، توسط 

با تعیین نسبت  (EP1-EM3)و بی دندانی   (P1,P2,M1,M2,M3)نواحی دندانی پرمولر اول تا مولر سوم

خصص یک مت تعیین شد. دارای بردر فوقانی کورتیکه کانال، به تعداد کل برش های آن ناحیه هایتعداد برش 

 بدست آمد. 99/0باالی در تمام نواحی  1ICCاز نمونه ها را مجدد مشاهده نمود و  %00 دیگر

09مرد با میانگین سنی  %02نمونه ها زن و  %89: یافته ها ± سن و جنس  میانبودند. ارتباط کلی  7/78

 p)دیواره فوقانی کانال مندیبوالر در نواحی دندانی و بی دندانی خلفی یافت نشد  الیزاسیونمیزان کورتیک با

value > 0.05). 

 8MCR  ناحیهInc 0 >0(01 نسبت به سایر نواحی دندانی به شکل معنی داری باالتر بود.p .(   در سایر

در  MCR کمترین و بیشترین.(p = 0.03). معنادار شد  M1با  M3ناحیه MCR نواحی فقط تفاوت 

 .بود M1و  M3، به ترتیب در  M3تا  P2نواحی 

در  MCRکمتر بودن . بودیم MCRکاهش شاهد با حرکت از مولر سوم به سمت مولر اول : نتیجه گیری

EM1  نسبت بهEM2  سن و  .در این ناحیه میباشدحین جراحی ایمپلنت مستلزم توجه بیشتر کلینیسین

وجود دندان یا بی دندانی تفاوت معناداری در کورتیکه بودن دیواره فوقانی کانال مندیبوالر  همچنین ،جنسیت

 ایجاد نمیکند.

 

 مندیبوالر سیون، دیواره فوقانی کاناللیزا، کورتیکاCBCT: لید واژه هاک
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Abstract: 

Background: Lack of proper understanding of the position of the mandibular canal 

can lead to serious injury to the patient after invasive treatments such as implant 

surgery. CBCT devices help dentists to create a safe and appropriate treatment 

plan by creating three-dimensional images of the mandible. 

Materials and Methods: 99 CBCT images with a voxel size of 0.15, from 

individuals over 30 years age who were in MCI 1, were observed by a specialist. 

Cortication ratio (CR) separately for incisive canal (Inc), the first premolar to the 

third molar (P1, P2, M1, M2, M3) and the edentulous areas by determining the 

ratio of the number of incisions with the upper cortical wall to the total number 

of incisions in that area was calculated. Another specialist reviewed 30% of the 

samples and ICC was found to be above 0.98 in all areas. 

Results: 68% of the samples were female and 32% were male with a mean age of 

38 ± 7.76 .No general relationship was found between age and sex with the 

degree of corticalization of the upper wall of the mandibular canal in the posterior 

dentulous and edentulous areas (p value > 0.05). 

MCR7 of Inc area was significantly higher than other dental areas (p < 0.001). In 

other areas, only the difference between MCR of M3 and M1 was significant. (p 

= 0.03). The highest and lowest MCRs in areas P2 to M3 were, M3 and M1, 

respectively. 

Conclusion: By Moving from the third molar to the first molar, we saw a decrease 

in MCR.The lower MCR in EM1 compared to EM2 requires more clinician 

attention during implant surgery in this area. Age and gender also the presence of 

teeth or not, not make a significant difference in the cortex of the upper wall of 

the mandibular canal. 
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