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Rezumat: Studiul comparativ anatomo-radiologic îşi propune identificarea formaţiunilor normale 
osoase maxilare sau a unor eventuale malformaţii cu scopul stabilirii traseului de aplicare a implantelor 
dentare. 
 

Keywords: 
orthopantomograph, 
reference points, 
comparative study, dental 
implants, opacity, 
transparency, 
condensation lines 

Abstract: This anatomical and radiological comparative study is aimed at the identification of normal 
bone maxillary structures or occurring malformations, in order to designate the area in which dental 
implants can be applied. 
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INTRODUCERE 
Studiul comparativ anatomo-radiologic este util pentru 

cunoaşterea aprofundată a structurilor anatomice vizualizate în 
radiografia panoramică. Recunoaşterea structurilor anatomice 
normale permite identificarea variaţiilor de la normal care se pot 
evidenţia în radiografia panoramică. S-au utilizat radiografii 
panoramice şi structuri anatomice distincte decelate pe craniu 
osos preparat anatomic. 

Ortopantomograful este un aparat care se bazează pe 
principiul deplasării unui fascicul de radiaţii sub formă de fantă 
pentru a cuprinde ambele arcade dentare printr-o parcurgere 
continuă de la o extremitate la cealaltă. Expunerea unei 
radiografii panoramice durează în medie 15 secunde. 
Radiografiile panoramice oferă medicului dentist informaţii 
legate în special despre anatomia regiunilor superficiale 
peribucale dar şi profunde ale capului şi gâtului. 

Prin OPT se pot pune în evidenţă: maxilarul şi 
mandibula, arcadele şi dinţii, crestele edentate, parodonţiul 
marginal, formaţiunile de vecinătate cu care dinţii au raporturi 
funcţionale strânse cum sunt ATM, cele cu care au implicaţii 
patologice de vecinătate: sinusurile maxilare, canalul 
mandibular, fosele nazale. 

Subdivizăm radiografia panoramică în 2 regiuni: o 
regiune superioară oro-maxilo-facială şi una inferioară cervico-
mandibulară. 

Regiunea superioară oro-maxilo-facială cuprinde: 
- Sinusurile maxilare: în număr de 2 - fiecare situate într-un 

hemi-maxilar, radiotransparente delimitate de linii subţiri 
radioopace, au raporturi de vecinătate cu orbitele şi fosele 
nazale, sunt vecine cu rădăcinile dinţilor (apexurile), în 
mod frecvent sinusul se extinde la edentaţii vechi, dar şi în 
condiţii normale, spre tuberozitatea maxilarului, marginea 
sinusului maxilar apare ca o linie subţire radiopacă. 

- Orbita apare radiografic ca o zonă circulară 
radiotransparentă situată superior de sinusul maxilar, 

delimitată de o linie subţire radioopacă. 
 
Figura nr. 1. Sinus 

 
 
Figura nr. 2. Orbita 

 
- Inferior marginii infraorbitale deasupra fosei canine se află 

gaura infraorbitală (suborbitală), exteriorizarea canalului 
infraorbital. 

 
Figura nr. 3. Gaura suborbitală 

 
- Fosele nazale (cavităţile nazale) sunt situate în centrul 

masivului facial, au relaţie de vecinătate imediată cu 
orbitele, sinusurile anterioare maxilare, frontale, etmoidale 
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şi sfenoidale.  
- Gaura incisivă este o deschidere pe linia mediană a 

palatului dur, posterior de incisivii centrali, 
corespunzătoare osului incisiv derivat din piesa 
intermaxilară. 

 
Figura nr. 4. Fosele nazale 

 
 
Figura nr. 5. Gaura incisivă 

 
 
Figura nr. 6. Palatul dur 

 
- Palatul dur se identifică pe radiografia panoramică ca o 

bandă groasă radioopacă. Uneori, se observă o linie dublă 
prin suprapunerea imaginii fantomei contralaterale, aceasta 
apărând ca o linie localizată superior de palatul dur propriu-
zis. La 5% - 10% din populaţie, apare o îngroşare a osului 
palatin pe linie mediană corespunzătoare suturii palatinale 
mediane, numită ,,torus palatinus”. Acesta se poate decela 
pe radiografia panoramică ca fiind un plus de opacitate de 
intensitate mare osoasă, situată transversal. Proemineţa 
exagerată cu concavitate a mentonului poate genera o 
imagine asemănătoare unui chist mandibular. 

 
Figura nr. 7. Torus palatin 

 
 

Figura nr. 8. Mentonul 

 
 

- Marginea inferioară a mandibulei (bazilară) 
 
Figura nr. 9. Marginea bazilară 

 
- Canalul mandibular este o structură vizibilă radiografic 

prin care trec nervul alveolar inferior şi artera omonimă. 
Acest canal începe în mijlocul ramurei ascendente a 
mandibulei corespunzător spinei mandibulare sau a ligulei. 
Orificiul extern al canalului mandibular este denumit 
orificiul mandibular. 

 
Figura nr. 10. Canalul mandibular 

 
 

Figura nr. 11. Traseul canalului mandibular 

 
- Canalul mandibular se întinde prin corpul mandibulei sub 

rădăcinile dinţilor molari pentru a se deschide apoi ventral 
pe suprafaţa anterioară (vestibular) a corpului mandibulei 
prin gaura mentonieră. 

 
Figura nr. 12. Gaura mentonieră 

 
- Indentificarea găurii mentoniere poate induce în eroare 

patologii periradiculare are primului sau celui de-al doilea 
premolar. 

- Fosa submandibulară este o depresiune rotunjită în 
peretelui lingual al corpului mandibulei. 

 
Figura nr. 13. Fosa submandibulară 

 
- Linia milohioidiană traversează oblic faţa linguală a  

corpului mandibulei separând anatomic fosa glandei 
sublinguale situată deasupra planşeului bucal (mai puţin 
evidentă) de fosa glandei submandibulare situată 
dedesuptul planşeului bucal. 

- Linia oblică a mandibulei (creasta) localizată pe faţa 
externă a corpului mandibulei. 
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Figura nr. 14. Linia milohioidiană 

 
 

Figura nr. 15. Creasta mandibulei 

 
Scopul lucrării este de a decela formaţiunile anatomice 

ale celor 2 oase maxilare în intenţia de a proiecta un traseu 
corespunzător pentru aplicarea unor implante dentare. 
 

PREZENTARE DE CAZ 
Pentru exemplificarea celor menţionate mai sus 

prezentăm câteva cazuri : 
Pacient, 28 ani, în urma unui traumatism prin 

agresiune pierde dintele 2.1 cu lipsă de ţesut osos. Se face 
augmentare bioos. 
 
Figura nr. 16. Rx iniţial 

 
 
Figura nr. 17. Rx 4 luni de la aplicarea implantului 

 
 
Figura nr. 18. Rx la 6 luni. Lucrare protetică fixă colată, 
provizorie pe 2.1; aplicare implant dentar tip şurub 

 
 
Figura nr. 19. Retroalveolară cu implantul protezat, la 1 an 

 

Pacient, 26 ani, pierde dintele 3.6 datorită unui proces 
carios complicat. 
 
Figura nr. 20. Situaţia iniţială 

 
 
Figura nr. 21. La 3 luni de la extracţia dintelui se aplică 
implantul dentar 

 
 
Figura nr. 22. La alte 3 luni după inserţia implantului se 
realizează lucrarea protetică fixă – coroană de înveliş 
ceramică 

 
 

Pacient parodontopat cu lucrări protetice fixe 
pluridentare pe arcada max., bilateral, cu dinţi stâlpi care 
prezintă mobilitate è pierderea lucrărilor. 
 
Figura nr. 23. Rx iniţial 

 
 

 
Figura nr. 24. Aplicarea implantelor pe hemiarcada dreptă 

 
 

Figura nr. 25. Reabilitare hemiarcadei drepte cu lucrări 
protetice fixe pluri-implantare; edentaţie uniterminală 
stângă de cauză parodontală 
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Figura nr. 26. Reabilitare bilaterală prin lucrări protetice 
fixe pluri-implantare osteointegrate. Rx la 2 ani (dreapta) şi 
respectiv la 1 an (stânga) 

 
 

CONCLUZII 
Recunoaşterea şi diferenţierea formaţiunilor 

anatomice radiografice ne asigură direcţia corectă a aplicării 
implantelor, fără ca acestea să intersecteze traiecte precum 
canalul mandibular, gaura mentonieră, sinusurile sau fosele 
maxilare. Trebuie să menţionăm că această investigaţie are 
limite care ne vor trimite şi la alte investigaţii mai performante. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Anclair M., Bert, M., Klein, L., Touboul, J. P. – Les 

implantes entaires aujourd’hui prothese dentaire, 41, 7/14, 
1990; 

2. Rândaşu, I, Stanciu, L – Tratamente protetice dentare fixe – 
Ed. Meteorpres, 2006; 

3. Clemente C: Anatomy – A Regional Atlas of the Human 
Body Baltimore, urban&Scharzenberg, 1981; 

4. Clemente C: Anatomy of the Human Body by Henry Gray, 
Philadelphia, Lea&Rebiger, 1984; 

5. Buruian M – Tratat de tomografie computerizată vol. I, 
Editura University Press, Tg. Mureş – 2006. 

 


