
 



 چکیده

 منديبل از بخشي و مهم طبيعي لند مارك هاي از يكي عنوان به تحتاني فك دنداني كانال هدف: و زمینه

 از كافي اطالعات داشتن. است خاصي بيولوژيك اهميت داراي نوروواسكولر مي باشد، بافت هاي داراي كه

 با پژوهش اين بنابراين،. است امري ضروري مي شود، مشاهده آنها در كه تنوعاتي و توپوگرافي و مسير

 .پذيرفت انجام CBCT تصاوير در تحتاني دنداني كانال آنتريور حلقه آناتوميك موقعيت بررسي هدف

مراجعه كننده به بخش راديولوژي مركز  بيمار  260تحليلي -توصيفي در اين مطالعه  کار: روشمواد و 

آموزشي درماني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز كه داراي انديكاسيون بررسي فك تحتاني 

كانال منتهي به سوراخ چانه اي قدامي  حلقهاز نظر شكل هندسي سوراخ چانه اي، فاصله  CBCTبا روش 

صله سوراخ چانه اي تا بردر تحتاني منديبل، موقعيت سوراخ چانه نسبت به پليت باكال استخوان منديبل، فا

اي نسبت به ريشه دندان هاي مجاور و ميزان شيوع سوراخ فرعي سوراخ چانه اي مورد بررسي قرار 

  گرفتند.

( زن بودند. 57.75%نفر ) 711( مرد و تعداد 48.84%نفر ) 701تعداد ، مورد بررسي بيمار 062 در نتایج:

سال بود. دهانه سوراخ چانه اي در اغلب موارد شكل  6.49 ± 37.41مورد بررسي  بيمارانميانگين سن 

( داشته است و آزمون آماري بيانگر آن است كه اختالف معنا دار آماري در شكل هندسي 10.4%نامنظم )

. آزمون همبستگي بين دو متغير (P = 0.26)              سوراخ چانه اي در دو جنس به چشم نمي خورد

 P) بيانگر ارتباط معنا دار آماري بين جنس و زاويه كانال منتهي به سوراخ چانه اي سمت چپ نيز مي باشد

 = Pارتباط معنادار آماري بين زاويه كانال در دو سمت راست و چپ به دست آمد ) همچنين(. 0.001 =

 دو در منديبل تحتاني بردر تا و چپ راست سمت اي نهچا سوراخ تحتاني بردر فاصله ميانگين(. 0.02

 آزمون. است شده كمتر فاصله دندان اين بي افراد در. بود متر ميلي 70.5و  71.1زن به ترتيب  و مرد جنس



 فك تحتاني بردر تا اي سوراخ چانه تحتاني بردر فاصله و جنس بين وجود همبستگي عدم بيانگر آماري

است.  P = 0.7و چپ  P = 0.1راست  سمت اي چانه سوراخ به مربوط CBCTتصاوير  در پايين

 در .باشد مي 16.5دوم % مولر پره دندان محور طولي امتداد در اي چانه سوراخ موقعيت فراواني بيشترين

دندان هاي  ريشه به نسبت راست با سمت چپ سمت اي سوراخ چانه بين موقعيت تشابه موارد %62.6

 در نيز CBCTتصاوير  در اي سوراخ چانه فرعي سوراخ شيوع ميزانهمچنين  .اشتد وجود مجاور

 .بود 1حدود % در مطالعه مورد جمعيت

سوراخ چانه اي نسبت  قدامي لوپ فاصلهبا توجه به تنوع، موقعيت و شكل سوراخ چانه اي،  نتیجه گیری:

پيش از قرار دادن ايمپلنت  CBCTبه پليت باكال و وجود سوراخ فرعي سوراخ چانه اي، بررسي تصاوير 

در اين ناحيه از فك به منظور جلوگيري از بروز حوادثي همچون ايجاد اختالل حسي در لب پايين متعاقب 

آسيب به عصب منتال در ناحيه پره مولرهاي فك پايين ضروري مي باشد. نتايج مطالعه حاضر بيانگر ارتباط 

  به سوراخ چانه اي مي باشد. معنا دار آماري بين جنس و زاويه كانال منتهي

 ، سوراخ فك پايين، سوراخ چانه ايCBCTكانال دنداني فك تحتاني،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 



 

 



 



 


