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REZUMAT
Gaura mandibulară (GM) este locul de anestezie pentru nervul alveolar inferior. Cuoaşterea precisă a reperelor anatomice pentru localizarea ei şi a variaţiilor privind topografia acesteia este importantă pentru succesul tratamentelor la nivelul dinţilor mandibulari.
Pentru acest studiu, am analizat 57 rezumate de lucrări ştiinţifice şi 41 de articole integrale, folosind bazele
de date ISI Thomson Web of Knowledge, PubMed şi MedLine, iar adiţional am consultat 5 cărţi de anatomie.
Rezultatele obţinute au arătat asemănări între cele mai multe studii accesate, dar şi deosebiri. Variaţiile cele
mai frecvente, referitoare la poziţia GM, au fost în plan vertical. Conform celor mai mulţi autori, GM este situată în partea posterioară a treimii mijlocii a planului antero-posterior al ramului mandibular.
O localizare precisă a GM conferă siguranţă terapeutică şi lipsa complicaţiilor.
Cuvinte cheie: gaura mandibulară – anatomie, anestezie locală, nervul alveolar inferior

ABSTRACT
The mandibular foramen (MF) is the place for the inferior alveolar nerve anaesthesia. Knowledge of the anatomical landmarks for its location and of the variations regarding its topography is important for the successful
treatments of the mandibular teeth.
An analysis of 57 summaries of scientific papers and 41 in extenso articles, using ISI Thomson Web of Knowledge, PubMed and MedLine databases, and additionally, a search in 5 anatomy books were performed.
The results showed similarities among most of the accessed studies, but also differences. The most frequent
variations concerning the MF position were in relation to the vertical plane. According to most authors, the MF is
located in the posterior middle third of the anterior-posterior plane of the mandibular ramus.
A precise location of the MF provides therapeutic safety and lack of complications.
Keywords: mandibular foramen – anatomy, local anesthesia, inferior alveolar nerve

INTRODUCERE
Gaura mandibulară (GM) este situată pe suprafaţa internă a ramului mandibular, fiind flancată
anterior de lingula mandibulei, numită frecvent de
clinicieni spina Spix, iar posterior de antilingulă.
Ea conduce în canalul mandibular vasele şi nervul
alveolar inferior. Pentru medicul de medicină dentară, GM reprezintă un reper anatomic important

pentru anestezia nervului alveolar inferior (1,2).
Poziţia GM este variabilă, fiind influenţată de
dimensiunile şi de orientarea (înclinarea) ramului
mandibular. Acest aspect favorizează scăderea ratei
de succes în cazul anesteziei tronculare periferice a
nervului alveolar inferior la gaura mandibulară (3).
În aceste condiţii, determinarea poziţiei corecte
a găurii mandibulare şi a variaţiilor topografice
existente sunt esenţiale pentru succesul imediat al
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intervenţiilor chirurgicale dento-alveolare de la nivelul zonei posterioare mandibulare.
Cele mai frecvente eşecuri privind anestezia
nervului alveolar inferior se datorează localizării
incorecte a GM de către clinicieni (4,5).
În literatura de specialitate există multe articole
care prezintă succesul anesteziei nervului alveolar
inferior la GM, dar încă sunt semnalate eşecuri privind această tehnică de anestezie.
Neglijarea reperelor anatomice, absenţa unor repere osoase specifice, alături de variaţiile privind
înclinaţia, lăţimea şi înălţimea ramului mandibular
pot fi responsabile de eşecul anesteziei nervului alveolar inferior (3,5,6).
Variaţiile privind topografia GM şi prezenţa găurilor mandibulare accesorii sunt alte motive care
influenţează rata de succes a anesteziei nervului alveolar inferior (5,7).
Poziţia GM prezintă variaţii între diferitele populaţii, între diferitele grupe de vârstă din aceeaşi
populaţie şi chiar variaţii stânga-dreapta la acelaşi
individ. Prin urmare, poziţia găurii mandibulare ar
trebui determinată cu precizie înainte de iniţierea
oricărei proceduri chirurgicale la nivelul mandibulei (8).
Acest studiu realizează o trecere în revistă a literaturii de specialitate privind topografía găurii
mandibulare pentru a clarifica şi identifica reperele
anatomice necesare pentru o anestezie precisă şi fiabilă a nervului alveolar inferior, anulând riscurile
din cauza variaţiilor anatomice loco-regionale.

MATERIAL ŞI METODE
În cadrul acestui studiu, am efectuat o căutare
sistematică în literatura de specialitate pentru a
identifica poziţia GM faţă de anumite repere anatomice, marginile ramului mandibular şi creasta oblică internă (creasta temporală). În acest sens, am
analizat 57 rezumate de lucrări ştiinţifice şi 41 de
articole integrale, publicate după anul 2000, utilizând bazele de date ISI Thomson Web of
Knowledge, PubMed şi MedLine şi următoarele
cuvinte cheie: gaura mandibulară-anatomie, anestezie locală, nervul alveolar inferior. Adiţional, am
accesat şi 5 cărţi de anatomie. Dintre lucrările ştiinţifice identifcate, 27 au fost considerate relevante şi
au fost incluse în referinţele specifice ale aceastui
studiu.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Majoritatea referinţelor analizate au raportat
distanţele dintre GM şi cele patru margini ale ramului mandibular, dar au existat şi studii, mai puţine,
care au raportat poziţia acestei găuri şi faţă de
creasta oblică internă, unghiul mandibular şi faţă de
molarul trei inferior. Determinările morfometrice
privind distanţele dintre reperele mai sus precizate
şi GM au fost efectuate în special pe mandibule
umane dentate uscate şi mai rar pe radiografii panoramice şi pe imagini mandibulare obţinute prin tehnica tomografiei computerizate cu fascicul conic
(CBCT).
Alţi autori au determinat distanţele dintre lingula mandibulară şi cele patru margini ale ramului
mandibular, arătând importanţa cunoaşterii variaţiilor morfologice şi morfometrice ale lingulei în localizarea găurii mandibulare (9,10).
Nimigean V. şi colab. (11), analizănd bilateral
poziţia GM pe 100 mandibule umane dentate uscate, au prezentat următoarele valori medii: 17,1 mm
în stânga şi 16,6 mm în dreapta între GM şi marginea anterioară a ramului mandibular, 9 mm, bilateral, între GM şi marginea posterioară a ramului
mandibular, 25 mm în stânga şi 27 mm în dreapta
între GM şi marginea inferioară a ramului mandibular şi 15,5 mm, bilateral, între GM şi marginea
superioară a ramului mandibular. De asemenea,
aceşti autori au determinat şi distanţa dintre creasta
oblică internă şi GM, această distanţă având valorile medii de 11 mm în stânga şi 11,2 mm în dreapta.
Qudusia S. şi colab. (12) au localizat GM astfel:
la 17,69±2,70 mm în dreapta şi la 17,94±2,73 mm
în stânga faţă de marginea anterioară a ramului
mandibular, la 11,39±1,93 mm în dreapta şi la
11,40±2,01 mm în stânga faţă de marginea posterioară a ramului mandibular, la 22,90±3,57 mm în
dreapta şi la 22,39±3,18 mm în stânga faţă de marginea superioară a ramului mandibular, la
23,87±4,52 mm în dreapta şi la 23,66±4,36 mm în
stânga faţă de unghiul mandibulei şi la 17,9±3,57
mm în dreapta şi la 17,6±3,77 mm în stânga faţă de
molarul trei, arătând că în clinică rata de succes privind anestezia nervului alveolar inferior nu este
foarte ridicată din cauza reperării inexacte a GM de
către practicieni.
Prado şi colab. (13) au localizat GM la 19,2±3,6
mm în dreapta şi la 18,8±3,8 mm în stânga faţă de
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marginea anterioară a ramului mandibular, la
14,2±8,4 mm în dreapta şi la 13,0±2,6 mm în stânga faţă de marginea posterioară a ramului mandibular şi la 23,6±3,1 mm în dreapta şi la 23,1±3,0 mm
în stânga faţă de marginea superioară a ramului
mandibular.
Padmavathi şi colab. (7) au localizat GM la
16,8±2,8 mm în dreapta şi la 16,9±2,5 mm în stânga faţă de marginea anterioară a ramului mandibular, la 11,7±2,0 mm în dreapta şi la 12,1±2,4 mm în
stânga faţă de marginea posterioară a ramului mandibular, la 22,0±3,0 mm în dreapta şi la 22,3±3,4
mm în stânga faţă de marginea superioară a ramului
mandibular şi la 22,6±3,4 mm în dreapta şi la
22,2±2,9 mm în stânga faţă de unghiul mandibulei.
Khan I.A. şi Ansari M.A. (14) au arătat că GM
este localizată la 16,06±1,99 mm în dreapta şi la
16,13±2,10 mm în stânga faţă de marginea anterioară a ramului mandibular şi la 12,02±1,99 mm în
dreapta şi la 11,10±1,95 mm în stânga faţă de marginea posterioară a ramului mandibular. Aceşti autori au precizat că absenţa reperelor osoase specifice, alături de variaţiile privind înălţimea şi lăţimea
ramului mandibular sunt factori responsabili pentru
eşecul anesteziei nervului alveolar inferior.
Ennes J.P. şi Medeiros R.M., (4) au arătat că
GM este localizată la distanţa de 14,9±3 mm faţă de
marginea anterioară a ramului mandibular, la distanţa de 12,3±2,2 mm faţă de marginea posterioară
a ramului mandibular, la distanţa de 23,5±2,8 mm
faţă de marginea superioară a ramului mandibular
şi la distanţa de 21±4,1 mm faţă de marginea inferioară a ramului mandibular.
Alţi autori au arătat că GM este localizată la
16,9±1,9 mm în stânga şi la 16,77±1,92 mm în
dreapta faţă de marginea anterioară a ramului mandibular, la 11,21±1,40 mm în stânga şi la 11,05±1,24
mm în dreapta faţă de marginea posterioară a ramului mandibular, la 22,93±3,88 mm în dreapta şi la
23,15±3,65 mm în stânga faţă de marginea superioară a ramului mandibular, la 21,02±3,43 mm în
dreapta şi la 21,8±3,09 mm în stânga faţă de unghiul mandibulei şi la distanţa de 22,96±3,21 mm
în dreapta şi la 23,64±3,29 mm în stânga faţă de
marginea inferioară a ramului mandibular (15).
Conform lui Shenoy V şi colab. (16), GM a fost
localizată la 16,34±1,8 mm în stânga şi la 16,14±2,0
mm în dreapta faţă de marginea anterioară a ramului mandibular, la 11,68±2,1 mm în dreapta şi la

11,30±1,9 mm în stânga faţă de marginea posterioară a ramului mandibular şi la 23,58±3,1 mm în
dreapta şi la 23,56±3,1 mm în stânga faţă de marginea superioară a ramului mandibular.
Conform lui Oguz O. şi Bozkir M.G. (17), distanţa dintre GM şi marginea anterioară a ramului
mandibular a fost de 16,9 mm în dreapta şi 16,78
mm în stânga, distanţa dintre GM şi marginea posterioară a ramului mandibular a fost de 14,09 mm
în dreapta şi 14,37 mm în stânga, distanţa dintre
GM şi marginea superioară a ramului mandibular a
fost de 22,37 mm în dreapta şi 22,17 mm în stânga,
iar distanţa dintre GM şi marginea inferioară a ramului mandibular a fost de 30,97 mm în dreapta şi
29,75 mm în stânga.
Alţi autori au studiat topografia GM cu ajutorul
radiografiilor panoramice. Conform acestor autori
localizarea cea mai frecventă a GM a fost în partea
posterioară a treimii mijlocii a ramului mandibular
în plan antero-posterior, rezultate simetrice bilateral. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu foarte
multe studii care au determinat poziţia GM pe mandibule umane uscate şi în contrdicţie cu alte studii,
mai puţine, care au arătat că GM este situată predominant în centrul ramului mandibular (18,19,20,21).
Alţi autori au determinat poziţia găurii mandibulare prin CBCT, motivând că această metodă
morfometrică oferă imagini de înaltă rezoluţie, în
trei dimensiuni ale spaţiului, cu o doză mică de radiaţii şi cu o precizie ridicată. Rezultatele prezentate privind distanţa dintre GM şi marginile ramului
mandibular au fost asemănătoare cu majoritatea
studiilor menţionate anterior, astfel: distanţa medie
de la GM la marginea anterioară a ramului mandibular a fost de 15,29±2,60 mm, faţă de marginea
posterioară a fost de 11,13±2,44 mm, faţă de marginea superioară a fost de 16,70±3,75 mm, iar faţă de
marginea inferioară a fost de 24,75±4,62 mm
(22,23,24).
În plan vertical, am constatat cele mai frecvente
variaţii referitoare la poziţia GM, astfel faţă de
marginea superioară a ramului mandibular, distanţa
dintre această margine şi GM a prezentat următoarele valori: 15,50 mm valoarea minimă, 23,60 mm
valoarea maximă şi 19,55 mm valoarea medie. Faţă
de marginea inferioară a ramului mandibular, distanţa dintre această margine şi GM a prezentat următoarele valori: 21,02 mm valoarea minimă,
30,97 mm valoarea maximă şi 25,99 mm valoarea
medie.
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În plan antero-posterior, variaţiile referitoare la
poziţia GM au fost mai reduse, astfel faţă de marginea anterioară a ramului mandibular, distanţa dintre
această margine şi GM a prezentat următoarele valori: 14,9 mm valoarea minimă, 19,2 mm valoarea
maximă şi 17,0 mm valoarea medie. Faţă de marginea posterioară a ramului mandibular, distanţa dintre această margine şi GM a prezentat următoarele
valori: 9,0 mm valoarea minimă, 14,2 mm valoarea
maximă şi 11,6 mm valoarea medie.
Din totalul referinţelor accesate, doar două au
raportat GM la creasta oblică internă, rezultatele
raportate fiind asemănătoare, 11,2 mm în dreapta şi
11 mm în stânga, între marginea anterioară a găurii
mandibulare şi creasta oblică internă, respectiv
13,83 mm în dreapta şi 13,68 mm în stânga, între
mijlocul găurii mandibulare şi creasta oblică internă (11,5).
Considerăm că deşi acest reper osos, creasta
oblică internă a mandibulei, a fost neglijat în majoritatea studiilor accesate, el poate fi identificat clinic cu precizie, destul de uşor.
Datorită variaţiilor privind topografia GM, unii
autori au arătăt că există o rată de eşec destul de
mare, de 20-25%, privind anestezia nervului alveolar inferior (6,7).
Localizarea GM prezintă variaţii considerabile. Aceste variaţii apar din cauza diferenţelor rasiale, a creşterii craniofaciale, a variabilităţii anatomice şi a metodologiilor utilizate în diferite studii;
astfel, în unele studii măsurătorile s-au efectuat de
la marginile ramului mandibular la maginile găurii
mandibulare, iar în alte studii de la marginile ramului mandibular la centrul găurii mandibulare (8,25).
Există şi autori care au arătat efectul vârstei asupra poziţiei în plan sagital (antero-posterior) a GM.
Conform rezultatelor prezentate distanţa dintre GM
şi marginea anterioară a ramului mandibular se mă-

reşte cu vârsta, iar unghiul mandibular se micşorează (26,27).
Alţi autori susţin că topografia găurii mandibulare se modifică după pierderea dinţilor, iar această
variabilitate poate fi, de asemenea, responsabilă de
eşecul ocazional al anesteziei nervului alveolar inferior (13).
Sunt şi autori care arată că eşecurile în anestezia
nervului alveolar inferior se datorează strict erorii
medicului şi nu variaţiilor anatomice (5).
Cunoaşterea reperelor anatomice pentru stabilirea cât mai precisă a poziţiei găurii mandibulare şi
a variaţiilor topografice posibile este deosebit de
importantă pentru succesul anesteziei nervului alveolar inferior.
GM nu este situată în centrul ramului mandibular nici în plan vertical, nici în plan sagital, poziţia
ei fiind destul de variabilă faţă de cele patru margini ale ramului mandibular, existând, totuşi, o anumită simetrie dreapta-stânga, simetrie semnalată în
majoritatea referinţelor parcurse.

CONCLUZII
Considerăm că cele mai importante repere pentru localizarea clinică a găurii mandibulare sunt
creasta oblică internă şi marginea anterioară ale ramului mandibular. Din cauza poziţiei variabile, gaura mandibulară poate fi considerată un obstacol
anatomic pentru anestezia nervului alveolar inferior în medicina dentară.
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