
АНАТОМСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ МЕНТАЛНОГ ФОРМЕНА  КОД ОДРАСЛИХ 

ЉУДСКИХ МАНДИБУЛА

Увод

Ментални форамен 

(foramen mentale) је од 

важности у стоматолошкој 

пракси и болести уста и 

заби. Због тога је важно 

познавати његову 

анатмоску локацију у 

клиничкој пракси. То је 

анатомски елеменат који 

је подложан варијацијама. 

Циљеви рада

Да се одреде

морфолошке

карактеристике

менталног отвора у 

популацији, како би се 

добиле информације и 

смернице израдили 

форензичара и 

стоматолога.

Облик менталног отвора

био је овалан код 6% од 

мандибуле и кружан у

94% на десној страни, и

лево је био овалан код

13% од мандибуле и 

кружан код 87%. 

Просечна величина

менталног отвора је 2,79 

мм на десној страни и 2.7 

мм на левој страни. 

Ментални отвор је

најчешће наћен испод

врха другог премоларног

зуба тј у 70% од 

мандибуле. Средње

раздаљине менталног

форамина од горњег 

руба биле су 1,3 цм и 1,2 

цм и од доњег руба биле

1.4цм и 1,5 цм на десне и 

леве стране, 

респективно. Просечне

растојања од симфисис

менти били су 2.9цм и 3 

цм и 7.2цм и 7.3цм од

задњег руба гране доње

вилице на леве и десне

стране, респективно.

Код 50 одраслих мушких

и женских људских

мандибула, одрећена је

величина, учесталост,  

облик, локација и број

менталних форамина. 

Такође је примећена

инциденцa помоћне

менталне форамине. 

Удаљеност од анатомских

оријентира и величина је

забележена коришћењем

верниеровог калипера .
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Графички приказ

Дискусија и закључак

Свеобухватно познавање

менталних форамена и 

његових варијација у 

различитим

популацијама је од

суштинског значаја за

стоматолошке хирургије, 

анестезиолога, анатома

и форензичара.
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овалан кружан
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