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مقدمه :آگاهی از موقعیت دقیق عصب آلوئوالر تحتانی در تعیین مکان ایمن برای اقدام
جراحی و برداشت استخوان یک عامل بسیار مهم میباشد .هدف از این مطالعه تعیین ارتباط
مولر سوم مندیبل با کانال مندیبوالر با استفاده از الگوریتمهای مختلف پردازش تصاویر
 )Cone beam computed tomography( CBCTبود.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی تعداد  49تصویر  CBCTتهیه شده با
دستگاه  CSANEXکه در آن عصب در مجاورت دندان عقل قرار داشت با روش نمونهگیری
آسان انتخاب شدند .روابط افقی و عمودی دندان مولر سوم نسبت به کانال مندیبوالر با
استفاده از سه الگوریتم پردازش تصویر  Panorama ،Nerve Optionو Cross sectional
مورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه  02و با محاسبه نسبت  Kappaو
با استفاده از آزمون  Chi Squareمورد بررسی قرار گرفتند ( .)α = 2/20
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که در روابط افقی و عمودی اختالف معنیداری (= 2/20
 )p valueمیان سه الگوریتم پردازش تصویر وجود داشت .نسبت  Kappaدر بررسی رابطه
عمودی با استفاده از دو حالت  Nerve Optionو  2/317 ،Cross sectionalبود (p > 2/221
 .)valueنسبت  Kappaدر بررسی رابطه عمودی با استفاده از دو حالت  Panoramaو Cross
 2/646 ،sectionalبهدست آمد (  .)p value > 2/221نسبت  Kappaدر بررسی رابطه افقی با
استفاده از دو حالت  Nerve Optionو  2/087 ،Cross sectionalبود (.)p value > 2/221
نسبت  Kappaدر بررسی رابطه افقی با استفاده از دو حالت  Panoramaو ،Cross sectional
 2/143بهدست آمد (.)p value > 2/221
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه وجود اختالف در تعیین موقعیت کانال مندیبوالر را با استفاده
از نماهای متفاوت  CBCTنشان داد .بنابراین بهمنظور تعیین رابطهی افقی و عمودی دقیق
عصب با دندان نمیتوان تنها به یک نما اکتفا کرد و بهتر است برای تأیید تشخیص از نماهای
متفاوت CBCTاستفاده شود.
کلید واژهها :مولر سوم مندیبل ،عصب مندیبوالر ،سی تی اسکن با اشعه مخروطی

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،3مرداد 0333

083

ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال فک پایين در

CBCT

مقدمه
آگاهی از محل دقیق عصب آلوئوالر تحتانی اطالعات مفیدي
در مورد مناطق امن که در آن حذف استخوان ممکن است و
مناطق خطر که در آن مراقبتهاي ویژه باید مورد استفاده قرار
گیرد ،فراهم میکند[.]1
جراحی دندان مولر سوم یکی از شایعترین عملهاي
جراحی دندانی بوده و عوارض بعد از عمل متعددي میتواند
داشته باشد[ .]2بنابراین محل عصب آلوئوالر تحتانی و ارزیابی
بالینی ساختارهاي آناتومیک در ناحیه جراحی مهم هستند زیرا
آنها میتوانند عوارض را کاهش داده و کیفیت و دقت عمل را
باال ببرند[.]3
ارزیابی قبل از عمل ،ارتباط دقیق بین ریشههاي دندان
عقل فک پایین و عصب آلوئوالر تحتانی را پیشبینی کرده و
احتمال آسیب به عصب را میکاهد[ .]4هنگامیکه مداخله
جراحی براي دندان نهفته ،در طرح درمان قرار میگیرد ،یک
معاینه رادیوگرافی براي تعیین موقعیت دندان و ساختارهاي
تشریحی مجاور مورد نیاز است[ .]5چندین روش تصویربرداري
براي ارزیابی موقعیت کانال مندیبوالر استفاده شده است ،از
جمله رادیوگرافی پانورامیک[ ،]6-9توموگرافی معمولی،
سیتیاسکن[ ]8 ،11و اخیراً Cone beam computed
.]9 ،11 ،12[)CBCT( tomography
تا قبل از معرفی  CBCTجراحان میتوانستند موقعیت
عمودي کانال فک پایین را با توجه به لبه تحتانی فک پایین
تخمین بزنند[ .]13بهدنبال معرفی  ،CBCTتصویربرداري
سهبعدي براي استفاده در برنامههاي کاربردي دندانپزشکی در
دسترس قرار گرفت[ .]14 ،15امروزه برنامههاي کاربردي بالینی
براي تصویربرداري  CBCTدر ناحیهي دهان و فک و صورت
در حال افزایش است[.]16
از مزایاي اصلی  CBCTمیتوان به دسترسی آسان ،راحتی
استفاده ،ارایه دادهها در اندازهي واقعی و بازسازي مولتیپلن
مقطعی و سهبعدي بهوسیله آن اشاره کرد[CBCT .]11-19
میتواند محل دندانهاي نهفته ،ارتباط و اثر آن بر روي
دندانهاي اطراف آن نشان دهد[ .]21دادههاي بهدست آمده در
طول تصویربرداري را میتوان مجدد براي نشان دادن
برشهاي متوالی در صفحات آگزیال ،کرونال و ساژیتال
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بازسازي کرد ،همچنین  CBCTامکان بازسازي تصاویر
سهبعدي از ناحیه مد نظر را به جراح میدهد[.]5
این اسکن امکان بهدست آوردن درک رابطه دقیق بین
کانال آلوئوالر تحتانی و دندان عقل فک پایین در تمام ابعاد را
به جراح میدهد .این درک افزایش روابط تشریحی میتواند
منجر به تغییر رویکرد از روش جراحی به روشهاي جایگزین
داراي خطر کمتر مانند  coronectomyشود[.]21 ،22
 ]23[Vannierاظهار داشت که تحوالت جدید در سنتز و
بهینهسازي الگوریتمهاي بازسازي  CBCTاجازه بهرهبرداري
کامل از توان آشکارسازهاي منطقه در  CBCTرا میدهد[.]23
در مطالعهي  Yabroudiو  ]14[Sindet-pedersenبر
روي  41دندان مولر سوم فک پایین در  31بیمار که در ارتباط
نزدیک با کانال مندیبوالر در رادیوگرافی پانورامیک بودند،
رابطه سهبعدي بین دندان مولر سوم فک پایین و کانال مندیبل
در هر مورد با استفاده از  CBCTمورد بررسی قرار گرفت .نتایج
این مطالعه نشان داد که از  41دندان عقل در ارتباط نزدیک با
کانال مندیبوالر ،در هشت عدد کانال مندیبل در باکال مولر
سوم ،در یازده عدد در لینگوال دندان 21 ،عدد پایینتر از دندان
و هفت عدد در بین ریشههاي دندانها بودند .نتایج این مطالعه
نشان داد که  CBCTاز رادیوگرافی پانورامیک در نشان دادن
وجود یا عدم وجود استخوان جداکنندهي ریشه و عصب دقیقتر
است ،بنابراین میتوان از آن براي ارزیابی ریسک و برنامهریزي
عمل جراحی استفاده نمود.
 Bellو همکاران[ ]24حساسیت و ویژگی تصاویر
پانورامیک در پیشبینی موقعیت عصب را بهترتیب  66درصد و
 14درصدگزارش کردند .آنها همچنین گزارش کردند که این
میانگینها بهطور گستردهاي در میان مشاهدهکنندگان مختلف،
متفاوت خواهد بود و بر نیاز به استاندارد سازي آن تأکید کردند.
 Angelopoulusو همکاران[ ]6در سال  2118رادیوگرافی
پانورامیک دیجیتال و معمولی و  CBCTرا در مناطق مختلف
فک پایین در تعیین موقعیت کانال مندیبوالر مقایسه کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که CBCTنسبت به روشهاي
دیگر در تشخیص موقعیت کانال مندیبل برتري دارد.
 Hansenو همکاران[ ]12در سال  2118به بررسی
موقعیت کانال مندیبوالر و کرست آلوئول در مقاطع مختلف
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رابطهي عمودي ریشه دندان مولر سوم و کانال مندیبل با
توجه به موقعیت نوک ریشه به سه گروه تقسیم شد:
 -1رأس ریشه در نیمه باالیی کانال فک پایین قرار داشت.
 -2رأس ریشه در نیمه پایینی کانال فک پایین قرار داشت.
 -3رأس ریشه در زیر دیوار تحتانی کانال فک پایین قرار
داشت.
ارتباط افقی بین کانال فک پایین و دندان مولر سوم به 4
دسته زیر تقسیمبندي شد :باکال ،تحتانی ،لینگوال و یا بین
ریشهها[.]14
دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه version 20, SPSS ( 21
 )Inc., Chicago, ILوارد گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .از نسبت  Kappaو آزمون آماري  Chi Squareجهت
بررسی آماري استفاده گردید (  .)α = 1/15میزان نسبت
 Kappaبین  1/1تا  1/9در نظر گرفته شد.

مندیبل در تصاویر  CBCTپرداختند .نتایج این مطالعه نشان
داد که تشخیص موقعیت کرست آلوئول نسبت به کانال
مندیبوالر بسیار آسانتر است و تنها در یک سوم موارد
تشخیص موقعیت صحیح کانال مندیبوالر امکانپذیر بود و با
استفاده از مقاطع بیشتر ،امکان تشخیص افزایش مییابد .از
اینرو این محققین پیشنهاد کردند جهت تعیین موقعیت دقیق
عصب آلوئوالر بهتر است از تصاویر با مقاطع بیشتر استفاده
گردد.
هدف از این مطالعه حاضرتعیین ارتباط مولر سوم مندیبل
با کانال مندیبوالر با استفاده از الگوریتم هاي مختلف پردازش
تصاویر  CBCTبود.
مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی مشاهدهاي تعداد  94تصویر  CBCTاز
بیمارانی که داراي ارتباط نزدیک عصب و دندان مولر سوم
مندیبل بودند و با استفاده از دستگاه ()Soredex, Finland
 CSANEX 3Dو نرم افزار ()Cybermed Inc., Korea
 ،ondemand 3Dبهصورت سه بعدي بازسازي شده بودند،
توسط دو متخصص رادیولوژي دهان و دندان به روش
نمونهگیري آسان انتخاب شدند .نمونههایی که دچار نقص در
روند بازسازي بودند از مطالعه خارج گردید.
موقعیت کانال فک پایین با استفاده از سه الگوریتم پردازش
تصویر  Panorama ،Nerve Optionو Cross sectional
مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط دو متخصص رادیولوژي با
یکدیگر مقایسه شد .استاندارد طالیی در این مطالعه تصاویر
پردازش شده با الگوریتم  Cross sectionalبودند و تصاویر دو
حالت دیگر با آن مقایسه شدند.

یافتهها
نتایج حاصل از آنالیز موقعیت عمودي و افقی میان عصب و
دندان مولر سوم با استفاده از نماهاي مورد مطالعه ،در
جدولهاي  1و  2نشان داده شده است .نسبت  Kappaدر
بررسی رابطه عمودي با استفاده از دو حالت  Nerve Optionو
 1/113 ،Cross sectionalبهدست آمد که نتایج توسط آزمون
آماري  Chi Squareتأیید گردید (.)p value > 1/111
نسبت  Kappaدر بررسی رابطهي عمودي با استفاده از دو
حالت  Panoramaو  1/696 ،Cross sectionalبهدست آمد
که نتایج توسط آزمون آماري  Chi Squareتأیید گردید
(.)p value > 1/111

جدول  .0درصد فراوانی سه نمای مورد مطالعه در تعیین رابطهی عمودی کانال مندیبوالر و دندان
نما

Cross sectional

Nerve Option

Panorama

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رأس ریشه در نیمه باالیی کانال فک پایین

89

93/1

88

92/6

85

89/5

رأس ریشه در نیمه پایینی کانال فک پایین

4

4/2

5

5 /3

8

8/4

رأس ریشه زیر کانال فک پایین

1

1/1

1

1 /1

1

1/1
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نسبت  Kappaدر بررسی رابطهي افقی با استفاده از دو
حالت  Panoramaو  1/191 ،Cross sectionalبهدست آمد
که نتایج توسط آزمون آماري  Chi Squareتأیید گردید
(.)p value > 1/111

نسبت  Kappaدر بررسی رابطهي افقی با استفاده از دو
حالت  Nerve Optionو  1/283 ،Cross sectionalبهدست
آمد که نتایج توسط آزمون آماري  Chi Squareتأیید گردید
(.)p value > 1/111

جدول  .2درصد فراوانی سه نمای مورد مطالعه در تعیین رابطهی افقی کانال مندیبوالر و دندان
نما

Cross sectional
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رأس ریشه در باکال کانال فک پایین

13

13/1

6

6/3

3

3/2

رأس ریشه در لینگوال کانال فک پایین

64

61/4

82

86/3

81

91/6

رأس ریشه در زیر کانال فک پایین

11

11/9

6

6/3

4

4/2

کانال مندیبوالر بین ریشهها قرار داشته باشد

1

1

1

1

1

1

بحث
تعیین محل دقیق عصب آلوئوالر تحتانی براي تشخیص محل
ایمن جهت برداشت استخوان بسیار مهم است[ .]1جراحی
دندان عقل شایعترین دلیل آسیب به عصب آلوئوالر تحتانی
است[ .]2بنابراین آگاهی از محل دقیق عصب میتواند از
عوارض جراحی بکاهد[.]3
درصورت تصمیم به جراحی دندان عقل نهفته تهیه یک
رادیوگرافی مناسب جهت ارزیابی دندانها و ساختارهاي مجاور
الزامی است[ .]5روشهاي مختلف تصویربرداري جهت ارزیابی
مکان کانال مندیبوالر وجود دارند که شامل،panoramic :
Computed
)CT( ،conventional tomography
 tomographyو  CBCTهستند[.]6-9
معرفی تکنیکهاي جدید رادیوگرافی امکان مشاهده
ساختارهاي آناتومیک در ابعاد مختلف بدون سوپرایمپوزیشن را
امکانپذیر ساخته است[ .]25کیفیت تصویر و کنتراست میان
ساختارهاي مجاور عوامل مهمی در تشخیص ساختارهاي
آناتومیک در رادیوگرافیها هستند[ .]11استفاده از تصاویر دو
بعدي از ساختارهاي سه بعدي تعیین محل نهفتگیها را مشکل
میکند .از راهحلهاي قدیمی جهت رفع این مشکل استفاده از
تکنیک ( Same lingual opposite buccal )SLOBو یا
تهیه دو رادیوگرافی عمود بر هم بود[ CBCT .]26امکان تهیه
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Nerve Option

Panorama

تصاویر سهبعدي را در اختیار گذاشت ،از این رو در تعیین مکان
دقیق عصب آلوئوالر تحتانی کمک کننده است[.]15
در مطالعه  Vannierو همکاران[ ]23بر روي تکنیکهاي
جدید رادیوگرافی نشان داده شد که روشهاي جدید بازسازي
تصاویر  CBCTمزایاي متعددي در تصویربرداري کرانیوفیشیال
داشته و میتواند از مشکالت جراحی کرانیوفیشیال بکاهد.
 Bellو همکاران[ ]24حساسیت و ویژگی تصاویر
پانورامیک را در پیشبینی موقعیت عصب بهترتیب  66درصد و
 14درصد گزارش کردند .آنها همچنین بیان کردند که این
نتایج بهطور گستردهاي تحت تأثیر فرد مشاهده کننده هستند و
به روشهایی براي استاندارد ساختن آنها نیاز دارند.
نتایج مطالعهي حاضر با نتایج مطالعه  Bellو همکاران[]24
همخوانی دارد ،از آنجا که در این مطالعه امکان تعیین دقیق
موقعیت عصب با استفاده از روشهاي دیگر مانند جراحی وجود
نداشت ،نتایج مطالعه تحت تأثیر نظر فرد مشاهده کننده بوده
است.
 Yabroudiو  ]14[Sindet-pedersenبر روي  41دندان
عقل در  31بیمار که در مجاورت نزدیک با عصب آلوئوالر قرار
داشتند مطالعهاي انجام دادند .در این مطالعه ابتدا از دندانها
تصاویر پانورامیک و سپس  CBCTتهیه شد .نتایج این مطالعه
نشان داد از  41کانال مندیبوالر مورد مطالعه 8 ،عدد در باکال
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دندان عقل 11 ،عدد در لینگوال 21 ،عدد در زیر دندان عقل و
 1عدد بین ریشههاي دندان بودند .نتایج این مطالعه نشان داد
که  CBCTدر تعیین مکان عصب از تصاویر پانورامیک
دقیقتر است .در مطالعهي حاضر نیز به بررسی نماهاي مختلف
تصاویر  CBCTدر تعیین مکان عصب پرداخته شد .از میان 94
نمونه با مجاورت نزدیک با عصب از لحاظ موقعیت عمودي،
 89نمونه در نیمه باالیی کانال مندیبوالر 4 ،نمونه در نیمه
تحتانی آن و یک نمونه در زیر کانال قرار داشتند .از لحاظ
موقعیت افقی  13عدد از کانالها در سطح لینگوال 64 ،عدد در
سطح باکال و  11عدد دقیقاً در زیر ریشهها بودند .در این
مطالعه حالتیکه کانال در بین ریشهها دیده شود وجود نداشت.
تعداد نمونهها در این مطالعه نسبت به مطالعه قبلی بیشتر است
و اختالف دیده شده در محل کانال مندیبوالر میتواند مربوط
به اختالف نژادي باشد.
 Hansenو همکاران[ ]12مکان کرست آلوئول و کانال
مندیبوالر را در تصاویر  cross sectional CBCTمورد
ارزیابی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که مشاهدهي
کرست آلوئول به مراتب از کانال مندیبوالر آسانتر است .در
این مطالعه تنها در یک سوم موارد کانال مندیبوالر به آسانی
قابل مشاهده بود .نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که
استفاده از تصاویر در مقاطع بیشتر در تعیین مکان دقیقتر
کانال مندیبوالر کمک کننده است.
در مطالعهي حاضر که به بررسی بین سه نماي
 cross sectional ،panoramaو  nerve optionاز
رادیوگرافی  CBCTپرداخت ،نماي Cross sectional
بهعنوان استاندارد طالیی در تعیین موقعیت عصب و دندان
درنظر گرفته شد.
در این مطالعه اختالف میان سه نما در تعیین فاصله افقی و
عمودي از لحاظ آماري معنیدار بود (.)p value > 1/15
بنابراین نتایج این مطالعه با نتایج مطالعهي  Hansenو
همکاران[ ]12در خصوص استفاده از تصاویر با مقاطع بیشتر
جهت تعیین دقیق موقعیت کانال مندیبوالر همخوانی دارد و
استفاده از نماهاي مختلف در رادیوگرافی  CBCTنیز میتواند
به تعیین دقیقتر موقعیت عصب کمک کند[.]12
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در این مطالعه براي تعیین موقعیت عمودي عصب و دندان
هر سه نماي  Cross sectional ،Nerve optionو
 Panoramaدر تشخیص حالتی که ریشه پایینتر از عصب قرار
داشت نتایج یکسانی نشان دادند .اما بین نماي Nerve option
با  Cross sectionalو همچنین  Panoramaبا Cross
 sectionalاختالف دیده شد.
با انجام آزمون  chi- squareنشان داده شد که اختالف
معنیداري ( )p value > 1/15بین موقعیت عصب در رابطهي
عمودي در سه نما وجود دارد بنابراین میتوان گفت براي تعیین
رابطهي عمودي دقیق عصب با دندان نمیتوان تنها به یک نما
در رادیوگرافی تکیه کرد و بهتر است براي تأیید تشخیص از
نماهاي متفاوت استفاده گردد.
در این مطالعه در تعیین رابطهي افقی بین عصب و دندان
هیچ موردي دال بر اینکه عصب بین ریشههاي دندان باشد،
یافت نشد .میان مواردي که عصب در سطح باکال ،لینگوال یا
زیر دندان بود در نماهاي  Panoramaو Nerve option
نسبت به نماي  Cross sectionalاختالف وجود داشت.
با انجام تست  chi- squareنشان داده شد که اختالف
معنیداري ( )p value > 1/15بین موقعیت عصب در رابطهي
افقی در سه نما وجود دارد ،بنابراین میتوان گفت براي تعیین
رابطهي افقی دقیق عصب با دندان نمیتوان تنها به یک نما در
رادیوگرافی تکیه کرد و بهتر است براي تأیید تشخیص از
نماهاي متفاوت استفاده گردد.
با توجه به نتایج مطالعات دیگر مانند مطالعهي
 Angelopoulusو همکاران[ ]6و مطالعهي  Yabroudiو
همکار[ CBCT ،]14نسبت به رادیوگرافی پانورامیک در تعیین
موقعیت عصب آلوئولر دقیقتر است از این رو در مطالعهي
حاضر تنها به بررسی نماهاي مختلف در تصاویر CBCT
پرداخته شد ،اما نتایج مطالعهي حاضر نشان داد که الگوریتم
پردازش تصاویر  CBCTنیز میتواند نقش مهمی در نتایج آن
داشته باشد و میان الگوریتمهاي مختلف چه در روابط افقی و
چه در روابط عمودي اختالف معنیداري وجود دارد.
از محدودیتهاي این مطالعه میتوان به تعداد محدود
نمونهها و ناتوانی در تعیین دقیق موقعیت عصب با استفاده از
تکنیکهاي جراحی اشاره کرد .پیشنهاد میگردد با توجه به
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. نشان دادCBCT مندیبوالر را با استفاده از نماهاي متفاوت
بنابراین بهمنظور تعیین رابطهي افقی و عمودي دقیق عصب با
دندان نمیتوان تنها به یک نما اکتفا کرد و بهتر است براي
. استفاده گرددCBCT تأیید تشخیص از نماهاي متفاوت
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 در مطالعات آتی،رواج باالي استفاده از رادیوگرافی پانورامیک
 همچنین. با پانورامیک نیز صورت گیردCBCT مقایسه تصاویر
انجام مطالعهي مشابه با تعداد نمونههاي بیشتر با استفاده از
. نیز پیشنهاد میگرددCBCT دستگاهها و نرمافزارهاي متفاوت
نتیجهگیری
 وجود اختالف در تعیین موقعیت کانال،نتایج این مطالعه
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Evaluation of the relationship between mandibular third molar and
mandibular canal by different algorithms of cone-beam computed
tomography

Mojdeh Mehdizadeh, Navid Ahmadi, Mahsa Jamshidi*
Abstract
Introduction: Knowledge of the exact location of the inferior alveolar nerve (IAN) bundle is a very
important factor for safe and quick removal of bone. The aim of this study was to evaluate the
relationship between the mandibular third molar and the mandibular canal by different algorithms
of cone-beam computed tomography (CBCT).
Materials and Methods: In this cross-sectional study 94 mandibular CBCT images taken with
CSANEX 3D machine (Soredex, Finland), in which there was close proximity between the wisdom
teeth and the inferior alveolar nerve, were selected using convenience sampling technique. Vertical
and horizontal relationships between the mandibular canals and the third molars were depicted by
three different image processing algorithms of Nerve option, Panorama and Cross-sectional. Data
were analyzed with SPSS 20 by calculating kappa ratio and by using chi-squared test (α = 0.05).
Results: There were significant differences (p value < 0.05) in the vertical and horizontal
relationships between the three different image processing algorithms. Kappa ratio for comparison
of the vertical distance between the Nerve option view and Cross-sectional view was 0.713 (p value
< 0.001). Kappa ratio for comparison of the vertical distance between the Panoramic view and
Cross-sectional view was 0.696 (p value < 0.001). Kappa ratio for comparison of the horizontal
distance between the Nerve option view and Cross-sectional view was 0.283 (p value < 0.001).
Kappa ratio for comparison of the horizontal distance between the Panoramic view and Crosssectional view was 0.197 (p value = 0.001).
Conclusion: The results of this study showed differences in the position of the inferior alveolar
nerve with different views of CBCT. Therefore, to determine the exact relationship between the
nerve and tooth the use of only one view is not enough and it is better to use different views of
CBCT for better diagnosis.
Key words: Cone-beam computed tomography, Mandibular nerve, Mandibular third molar
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