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Abstract
Background and Objectives: The presence of bifid mandibular canals
are among the anatomical variations in the inferior mandibular canals.
Lack of attention to these canals can lead to complications, such as
anesthesia and bleeding during dental treatments. This study aimed to
investigate the prevalence of bifid canals and its relationship with the
position and width of the main canal in the population-based
panoramic radiographs in Qom, Iran.

Methods: This analytical-descriptive, cross-sectional, and retrospective
study investigated 2415 panoramic radiographs of 1320 females and
1095 males (age range: 18-86 years) who refereed to Dentistry School
and Salamat Clinic in Qom, Iran, during 2019. The radiographs were
evaluated regarding the presence of bifid mandibular canals on the
right and left as well as canal width and distance using Scanora
software. The data were analyzed in SPSS software through descriptive
statistics (i.e., frequency, mean±SD) and analytical statistics (i.e., Chisquare, independent t-test, and Mann-Whitney test). A p-value less
than 0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, the prevalence of the bifid
mandibular canal was observed in 64 (2.6%) cases. Moreover, three
(0.1%) individuals had bilateral bifid mandibular canals; therefore, the
total number of the bifid mandibular canals was estimated at 67 cases.
Furthermore, type 2 bifid mandibular canals were the most common
type. In addition, the presence of bifid mandibular canals had no
significant relationship with age, gender, width, and distance to the
inferior border of the mandible.
Conclusion: The presence of bifid mandibular canal in panoramic
images had no significant relationship with age, gender, width, and
distance to the inferior border.
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شیوع انواع کانالهای مندیبوالر دوشاخه و ارتباط آن با موقعیت و پهنای کانال اصلی در
رادیوگرافیهای پانورامیک
1

محمد مهدیزاده

3

2

 ،مصطفی واحدیان

 ،نوید ناطقی

 ،نیما بیوکی

*4

 9گروه جراحي فک و صورت ،دانشكده

چکیده

دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قم،

زمینه و هدف :کانالهای مندیبل دوشاخه یكي از تنوعات آناتومیكي در کانالهای مندیبوالر

قم ،ایران.

تحتاني است که عدم توجه به آن ميتواند باعث بروز عوارضي مانند بيحسي و خونریزی حین

کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشكده

درمانهای دندانپزشكي شود .هدف از انجام این مطالعه بررسي شیوع وجود کانالهای دوشاخه و

دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قم،

ارتباط آن با موقعیت و پهنای کانال اصلي در رادیوگرافيهای پانورامیک جمعیتي از شهر قم است.

قم ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه توصیفي-تحلیلي ،مقطعي و گذشتهنگر ،رادیوگرافي پانورامیک

2

3

واحد توسعه تحقیقات بالیني ،دانشگاه

علوم پزشكي قم ،قم ،ایران.

 2490نفر ( 9325زن و  9510مرد) با بازه سني  91تا  10سال بررسي شد که در سال  9311به
دانشكده دندانپزشكي و درمانگاه دندانپزشكي سالمت قم مراجعه کردند .رادیوگرافيها از نظر
وجود کانال مندیبل دوشاخه در سمت راست و چپ و همچنین اندازهگیری پهنا و فاصله کانالها

گروه رادیولوژی فک و صورت،

با استفاده از نرمافزار  Scanoraارزیابي شدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفي

دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم

(فراواني ،میانگین و انحرافمعیار) و آمار تحلیلي (آزمون کای دو ،آزمون تي مستقل و آزمون

4

پزشكي قم ،قم ،ایران.

منویتني) استفاده شد و P<5/50معنادار تلقي شد.
یافتهها :نتایج نشان داد شیوع کانالهای مندیبل دوشاخه در  04نفر ( 2/0درصد) بود .سه نفر
( 5/9درصد) کانال مندیبوالر دوشاخه دوطرفه داشتند و بهاینترتیب تعداد کل کانالهای
دوشاخه  06مورد شناسایي شد .شایع ترین نوع کانال های مندیبل دوشاخه ،نوع  2بود .همچنین
رابطه معناداری بین س ن ،جنس ،پهنا و فاصله تا بوردر تحتاني مندیبل با وجود کانال های مندیبل

*نویسنده مسئول مكاتبات:
نیما بیوکی؛ گروه رادیولوژی فک و

دوشاخه یافت نشد.

صورت ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه

نتیجهگیری :شیوع کانال مندیبل دوشاخه در تصاویر پانورامیک رابطه معناداری با سن ،جنس،

علوم پزشكي قم ،قم ،ایران.

پهنای کانال و فاصله تا بوردر تحتاني مندیبل نداشت.
کلیدواژهها :تنوع آناتومیک؛ رادیوگرافي پانورامیک؛ مندیبل.

آدرس پست الكترونیكي:
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مقدمه

گستردهای قبل از بیشتر درمانهای دندانپزشكي به کار ميرود

کانال مندیبوالر یكي از ساختارهای حیاتي در فک پایین است که

( .)91با وجود محدودیتهای آن مانند دیستورشن ،تصویر دوبعدی

حاوی دستههایي از شریان ،ورید و عصب است .این اجزا مسئول

و غیره تنوعات کانال مندیبل در آن مشخص است و ميتواند برای

احساسات پیكری-حسي و خون رساني به دندانهای مندیبل،

انجام مطالعه روی کانال مندیبل دوشاخه به کار رود (.)99

استخوان آلوئوالر و لثه بیندنداني هستند .در تصاویر رادیوگرافیک

با توجه به اهمیت تشخیص دوشاخه بودن کانال مندیبل قبل از

این کانال بهصورت نواری رادیولوسنت بین دو خط رادیواپک از

اقدامات دندان پزشكي و جراحي و همچنین دسترسي بیشتر به

فورامن مندیبوالر در راموس مندیبل شروع ميشود و در فورامن

تصویربردار ی پانورامیک قبل از انجام درمان های دندان پزشكي،

منتال در ناحیه پرمولرهای مندیبل خاتمه ميیابد ( .)9-9یكي از

هدف این مطالعه بررسي شیوع کانال دوشاخه و برخي از عوامل

تنوعات این کانال ،وجود کانال مندیبوالر دوشاخه است که

پیشبینيکننده آن در رادیوگرافيهای پانورامیک مراجعان به

تشخیص آن قبل از اقدامات دندانپزشكي و جراحي روی مندیبل

دانشكده دندان پزشكي و درمانگاه دندان پزشكي سالمت شهر

اهمیت زیادی دارد .وجود این کانال ميتواند از علل شكست در

قم است.

بيحسي بالک عصب آلوئوالر باشد ( .)4،5عالوهبراین ،داشتن
اطالعات کافي از تنوعات و مسیر آن قبل از جراحيهای مندیبل از

روش بررسی

قبیل خارجسازی دندان مولر سوم ،جایگذاری ایمپلنت ،جاانداختن

در این مطالعه توصیفي-تحلیلي ،مقطعي تصاویر رادیوگرافي

و فیكساسیون استخوان مندیبل و روش جراحي اختصاصي فک

پانورامیک  5495نفر ( 9951زن و  9115مرد) بررسي شد که در

( )sagittal split osteotomyکاری ضروری است و ميتواند از

سال  9918با رده سني  98تا  86با میانگین سني  95/49به دانشكده

بروز عوارض حین و بعد از کار جلوگیری کند که شایعترین آنها

دندانپزشكي قم و درمانگاه دندانپزشكي سالمت قم مراجعه

شامل آسیبرساندن به عصب حین جراحي ،نوروما به دلیل ترومای

کردند .معیارهای خروج از مطالعه شامل کیفیت پایین رادیوگرافي

واردشده و خونریزی است (.)6

پانورامیک به علت شرایط نامناسب اکسپوژر ،تنظیم نادرست بیمار

دیدگاههای گوناگوني درباره علل بروز کانال دوشاخه مندیبل

و غیره ،عدم وضوح کانال مندیبوالر در تصویر ،وجود ضایعات

بیان شده اسـت .مطالعاتي بیان کردند در دوران رشـد جنینـي سـه

پاتولوژیک در مندیبل و وجود شواهدی مبني بر انجام

دسته کانال آلوئولر پاییني که مسئول عـصبدهـي به سه گروه

جراحيهای ارتوگناتیک بود.

دنداني فک پایین هستند ،با هم یكـي ميشوند و یک کانال را

تصاویر دیجیتال پانورامیک موجود بیماران ارزیابي شد که سن و

ایجاد ميکنند .جوشنخوردن این کانالها با هم ميتواند وجود

جنس آنها بر اساس مدارک ثبت شده بود .تمامي رادیوگرافيهای

کانالهای متعـدد را در فک پایین توضیح دهد ( .)7تنوعات

پانورامیک با تكنیک استاندارد و دستگاه پانورکس دیجیتال

آناتومیكي کانالهای مندیبوالر در رادیوگرافيهای متفاوتي بدون

) Cranex D (Soredex, Finlandبا ولتاژ آند برابر با  57تا 85

آسیبزدن به آن ميتواند نمایان شود و آگاهي از وجود آنها قبل

کیلوولت ،جریان آند برابر با  91میليآمپر و سایز فوکال اسپات

از انجام درمانهای دندانپزشكي ميتواند از بروز این عوارض

برابر با  1/5میليمتر تهیه شده بودند.

جلوگیری کند (.)8

سپس دوشاخه بودن یا نبودن کانال مندیبوالر در هر دو سمت و

بر اساس یافتههای یک مطالعه ،در رادیوگرافي پانورامیک و

همچنین عرض کانال مندیبل و فاصله آن تا بوردر تحتاني

 CBCTدر تشخیص تنوعات کانالهای مندیبوالر تفاوت معنيداری

مندیبل در راستای بوردر ق دامي راموس و در تحتانيترین قسمت

وجود نداشت ( .)1عالوهبراین ،رادیوگرافي پانورامیک با استفاده از

کانال مندیبل (شكل  )9بررسي شد .مشاهده و اندازهگیری

دُز کمي از اشعه یونیزان ،کل دندانها و ساختارهای اطراف آنها را

رادیوگرافيهای موجود با استفاده از نرمافزار  Scanoraو در اتاقي

به تصویر ميکشد و بهعنوان یک ارزیابي نسبتاً ارزان ،بهطور

با نور مالیم و بدون پنجره روی نمایشگری با سایز  54اینچ و
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دامنه سني  98تا  86سال شامل  9951زن و  9115مرد بررسي شد

که در سال  9918به درمانگاه سالمت و دانشكده دندانپزشكي قم
مراجعه کرده بودند .در مجموع  64نفر دارای کانال مندیبل
دوشاخه با شیوع  5/6درصد و به تعداد  67مورد (سه نفر دارای
کانال مندبیوالر دوشاخه دوطرفه بودند) با درصد فراواني 9/4
درصد برای هر نیمفک شناسایي شدند .همچنین شیوع کانال

شکل شماره  :1اندازهگیریهای انجامشده روی رادیوگرافی پانورامیک

مندبیوالر دوشاخه در سمت راست نسبت به چپ بیشتر بود
رزولوشن  9151×9181انجام شد .ابتدا مشاهده و اندازهگیری91

(جدول .)9

درصد از تصاویر رادیوگرافیک توسط یک متخصص رادیولوژی

در آزمون کای دو مشخص شد بین وجود کانال مندیبوالر

دهان و یک دانشجوی سال آخر دندانپزشكي با آموزش کافي و

دوشاخه با جنسیت و گروه سني رابطه معناداری وجود ندارد

بهصورت جداگانه انجام شد .سپس توافق درونگروهي بهدست

(.)P=1/69 & 1/95

آمد که میزان آن بیشتر از  11درصد بود و در ادامه بررسيها توسط

همانگونه که در جدول  5مشاهده ميشود ،بر اساس تقسیمبندی

دانشجوی سال آخر دندانپزشكي انجام شد .کمیته اخالق دانشگاه

 Langlaisبیشترین فراواني مربوط به کانال مندیبوالر نوع  5و

علوم پزشكي قم با کد اخالق  IR.MUQ.REC.1398.017این

کمترین آن مربوط به کانال مندیبوالر نوع  9است.

مطالعه را تأیید کرد .درنهایت دادههای بهدستآمده با نرمافزار

بین وجود کانال مندیبل دوشاخه و فاصله تا بوردر تحتاني

 SPSSنسخه  51تجزیهوتحلیل شد .سطح معناداری  1/15بود.

مندیبل ،با توجه به اینكه که هیچکدام از مقادیر  Pبهدستآمده
کمتر از  1/15نیست ،بین آنها هیچ ارتباط معناداری وجود

یافتهها

ندارد (جدول .)9

در پژوهش حاضر تصاویر رادیوگرافي پانورامیک  5495نفر با

مطابق جدول  4در آزمون انجامشده بین وجود کانال مندیبل

جدول شماره  :1فراوانی وجود کانال مندیبل دوشاخه در زنان و مردان
افراد بررسیشده
یکطرفه

جنسیت

نیمفک بررسیشده

دوطرفه

راست

مجموع

مجموع

چپ

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زنان

99

5/ 5

1

1

99

5/ 5

55

9/ 1

8

1/ 6

99

9/ 9

مردان

58

5/ 5

9

1/ 9

99

5/ 8

55

5/ 9

1

1/ 8

94

9/ 6

مجموع

69

5/ 5

9

1/ 9

64

5/ 6

51

5/ 1

97

1/ 7

67

9/ 4

جدول شماره  :2فراوانی انواع کانال مندیبوالر دوشاخه در نیمفک راست و چپ
چپ

راست

مجموع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

9

55

9/ 1

7

1/ 9

95

1/ 7

انواع کانال مندیبوالر

5

54

9/ 1

91

1/ 4

94

1/ 7

دوشاخه

9

1

1

1

1

1

1/ 1

4

9

1/ 1

1

1

9

1/ 1

51

5/ 1

97

1/ 7

67

9/ 4

مجموع
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جدول شماره  :3ارتباط بین وجود کانالهای مندیبوالر دوشاخه با فاصله کانال تا بوردر تحتانی مندیبل

متغیر

وجود کانال دوشاخه

تعداد

میانه

دارد

51

91/15

ندارد

5965

1/96

فاصله کانال تا بوردر تحتاني مندیبل در راستای بوردر قدامي راموس در سمت راست
فاصله کانال تا بوردر تحتاني مندیبل در تحتانيترین قسمت در سمت راست
فاصله کانال تا بوردر تحتاني مندیبل در راستای بوردر قدامي راموس در سمت چپ
فاصله کانال تا بوردر تحتاني مندیبل در تحتانيترین قسمت در سمت چپ

دارد

51

6/67

ندارد

5965

6/ 5

دارد

97

91/57

ندارد

5918

7/ 1

دارد

97

1/57

ندارد

5918

8/ 6

یو منویتنی

P

9/59

1/51

1/99

1/75

*54

1/58

*99

1/ 7

*برحسب آماره T

جدول شماره  :4ارتباط بین وجود کانالهای مندیبوالر دوشاخه با پهنای کانال مندیبوالر
متغیر

وجود کانال دوشاخه

تعداد

میانه

دارد

51

9/48

ندارد

5965

9/55

دارد

51

9/55

ندارد

5965

5/85

دارد

97

6/86

ندارد

5918

91/5

دارد

97

8/86

ندارد

5918

1/ 9

پهنای کانال در راستای بوردر قدامي راموس در سمت راست
پهنای کانال در تحتانيترین قسمت در سمت راست
پهنای کانال در راستای بوردر قدامي راموس سمت در سمت چپ
پهنای کانال در تحتانيترین قسمت در سمت چپ

یو منویتنی

P

9/14

1/16

9/69

1/99

*51

1/94

*94

1/15

*برحسب آماره T

از مقادیر P

مندیبوالر دوشاخه نسبت به مطالعه ما کمتر بوده است .از دیگر

دوشاخه و پهنای کانال با توجه به اینكه که هیچکدام

بهدستآمده کمتر از  1/15نیست ،بین آنها هیچ ارتباط معناداری

نتایج آنها که همسو با نتایج مطالعه ماست این نكته است که بین

وجود ندارد.

جنسیت و شیوع این کانالها رابطه معناداری وجود ندارد.
در مطالعه دیگری که  Kalantarو همكارانش ( )94بهصورت

بحث

گذشتهنگر انجام دادند ،از نظر حجم نمونه بررسيشده حدوداً دو

در مطالعه حاضر میزان شیوع کانال مندیبوالر دوشاخه در جمعیتي

برابر حجم نمونه آماری ما بوده است؛ اما میزان شیوع در مطالعه

از شهر قم ارزیابي شد .بر اساس نتایج این مطالعه میزان شیوع کلي

آنها نسبت به مطالعه ما کمتر بوده است و مشابه نتیجه مطالعه ما

این کانال  5/6درصد بهدست آمد .در مطالعهای که  Amorimو

بین شیوع این کانالهای دوشاخه با سن و جنس و نوع کانالها

همكارانش ( )95روی  911نمونه رادیوگرافي انجام دادند ،همسو

ارتباط معناداری بهدست نیامد .این مطالعه بررسي متغیرهای پهنا و

با مطالعه حاضر به این نتیجه رسیدند که بین جنسیت و مسیرهای

عرض کانال و موقعیت قرارگیری این کانالها نسبت به بوردر

کانال مندیبوالر و موقعیت این کانالها رابطه معناداری وجود

تحتاني مندیبل را شامل نبوده است.

ندارد .مطالعه آنها از نظر تعداد نمونه بررسيشده با مطالعه ما

 Capoteو همكارانش ( )95در زمینه کشف ارتباط بین کانال

متفاوت بود که تعداد نمونههای ما بسیار بیشتر بود ،ولي در هر دو

رتروموالر مندیبل با کانال مندیبل دوشاخه مطالعهای انجام دادند

مطالعه از روش تصویربرداری پانورامیک استفاده شده بود.

که از نظر بررسي ارتباطهای کانال مندیبوالر موضوع جدیدی

در مطالعه  kuczynskiو همكارانش ( )99میزان شیوع کانالهای

بود .نتایج آنها در زمینه سن و جنس همسو با مطالعه ماست.
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همچنین یكي از شباهتهای نتایج آنها با مطالعه ما بیشتربودن

میزان شیوع کانالهای مندیبوالر دوشاخه در هر دو جنس به یک

میزان شیوع این کانالها در سمت راست مندیبل است.

میزان بود ،ولي شیوع آنها در افراد جوانتر بیشتر بوده است .این

یكي از مطالعاتي که بهصورت مروری برای بررسي شیوع این

در حالي است که در مطالعه پیش رو شیوع این کانالها ارتباطي با

کانالها صورت گرفت ،مطالعه  Hassو همكارانش ( )96است که

سن و جنس نداشت.

 95مقاله را بررسي کردند .نتایج آنها نشان داد میزان تنوعات

برتریای که مطالعه حاضر نسبت به دیگران دارد ،تعداد نمونه

CBCT

بیشتر و بررسي متغیرهای متنوعتری از قبیل پهنا و فاصله آنها تا

بیشتر از رادیوگرافيهای پانورامیک بوده است .رادیوگرافي  CTو

بوردر تحتاني مندیبل است .وجود اختالفات و تشابه نتایج

 CBCTتصاویر سهبعدی ارائه ميدهند و دقت بیشتری دارند ،ولي

تحقیقات انجامشده ميتواند به دلیل اختالفات نژادی و تفاوت در

رادیوگرافي پانورامیک در دسترستر و ارزانتر است.

وسایل استفادهشده باشد که نشانگر لزوم انجام تحقیقات مشابه در

در مطالعهای که  Rotheو همكارانش ( )97در سال  5198در زمینه

جوامع مختلف است.

آناتومیكي کانال مندیبوالر در رادیوگرافيهای  CTو

بررسي میزان شیوع کانال مندیبوالر انجام دادند ،از رادیوگرافي
 OPGاستفاده کردند .نتایج قابل توجه آنها شامل شیوع بیشتر نوع

نتیجهگیری

 5کانال دوشاخه مندیبوالربود که در  51درصد از موارد بهصورت

نتایج این تحقیق نشان داد میزان شیوع کانالهای مندیبوالر دوشاخه

دوطرفه وجود داشت ،درحاليکه در مطالعه ما هم نوع  5شیوع

 5/6درصد است و در سمت راست و چپ مندیبل تحت تأثیر سن و

بیشتری داشت.

جنس افراد نیست .همچنین فاصله از بورد تحتاني مندیبل و پهنای

 Cartesو همكارانش ( )98به بررسي ارتباط بین کانالهای

کانال مندیبوالر با وجود کانال دوشاخه ارتباطي ندارد.

دوشاخه و بوردرهای تحتاني مندیبل به کمک رادیوگرافي
پانورامیک پرداختند و به این نتیجه رسیدند بین موقعیت فضایي

تشکر و قدردانی

کانالهای دوشاخه مندیبل با نواحي اطراف با سن و جنس ارتباط

از همكاری و حمایتهای معاونت پژوهشي تقدیر و تشكر

معناداری وجود ندارد.

ميگردد .مطالعه حاضر حاصل پایاننامه دوره دکتری حرفهای در

در مطالعه  Fuentesو همكارانش ( )91در زمینه بررسي تنوعهای

دانشگاه علوم پزشكي قم مي باشد.

مورفولوژیک کانال مندیبل بهصورت گذشتهنگر مشخص شد
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