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Rezumat: Nervul lingual reprezintă una din ramurile terminale ale nervului mandibular. Acesta 
prezintă o importanţă deosebită la nivelul regiunii infratemporale, datorită raporturilor topografice pe 
care acesta le are cu elementele anatomice ale regiunii. Acesta poate fi situat lateral sau medial de 
artera maxilară, poate fi ramura cea mai voluminoasă a mandibularului şi poate prezenta anastomoze 
cu alveolarul inferior prin intermediul coardei timpanului. 
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Abstract: The lingual nerve represents one of the terminal branches of the mandibulary nerve. It boasts 
extraordinary importance in the infratemporal region due to its topographic relations with the 
anatomical elements of the region. Furthermore, it can be located externally or internally to the 
maxillary artery; it can be the most voluminous branch of the manidbulary nerve and can feature 
anastomotic branches with the inferior alveolary nerve through the eardrum’s chord. 
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INTRODUCERE 
Nervul lingual reprezintă o ramură voluminoasă a 

nervului mandibular, care se desprinde din acesta la nivelul fosei 
infratemporale. De la locul de origine, nervul lingual străbate 
spaţiul interpterigoidian, pterigomaxilar, regiunea 
submandibulară, loja linguală.(17) Cunoaşterea riguroasă a 
dispoziţiei, a situaţiei topografice a nervului lingual, a 
posibilelor variante anatomice ale acestuia, reprezintă un lucru 
important pentru toţi medicii clinicieni care sunt interesaţi de 
efectuarea unor manopere la acest nivel, sau în regiunile 
învecinate.  

În literatură, sunt relativ puţine cercetările morfologice 
care să intereseze nervul lingual, studii cu privire la localizarea 
acestuia, raporturile topografice ale acestuia cu structurile 
anatomice învecinate. Complicaţiile neurologice apărute în urma 
anesteziei locale, sunt considerate alarmante de către unii 
cercetători,  mai ales într-o regiune profundă, cum este cea 
infratemporală.(21) Leziunile nervului lingual sunt printre cele 
mai grave complicaţii care pot apărea prin efectuarea de 
proceduri chirurgicale orale şi maxilofaciale. Datorită poziţiei 
anatomice variabile a acestui nerv, poate fi traumatizat 
iatrogenic în timpul intervenţiilor chirurgicale efectuate în 
diverse situaţii de traumă, oncologie, patologie de glandă 
salivară, probleme de natură protetică sau extracţii ale molarului 
III. Este dificil a afla modalitatea, procedura chirurgicală cea 
mai potrivită, cu gradul de siguranţă cel mai mare, acest lucru 
putându-se realiza prin efectuarea unor studii clinice prospective 
şi aleatorii prin care să se compare diferite tehnici şi manopere 
intervenţionale.(23) 

Cunoaşterea raporturilor topografice dintre nervul 
lingual şi molarii inferiori II şi III este utilă pentru clinician, sunt 
de părere Erdogmus S1 şi colaboratorii, în vederea evitării unor 
complicaţii neaşteptate, într-un studiu publicat în 2008, aceştia 
demonstrează vulnerabilitatea nervului lingual datorate 
raporturilor toporafice particulare şi complexe, o stăpânire 
riguroasă a acestora poate ajuta la evitarea leziunilor la nivelul 
acestui nerv.(22) 

Kim SG1, într-n studiu publicat în 2014, arată faptul 
că osteocondroamele condilare au cauzat deviaţii ale mandibulei 
şi disfunţii articulare temporo-mandibulare. Excizia chirurgicală 
totală a cunoscut rezultate satisfăcătoare pe termen lung, însă 
reconstrucţia condilară este totuşi recomandată.(19) Rezultatele 
unui studiu retrospectiv, efectuat de către Feng Z în 2013 
demonstrează faptul că disecţia cervicală supraomohioidiană în 
carcinoamele cu celule scuamoase reprezintă un tratament 
adecvat, în cazul prezenţei metastazelor.(20) 

Unele studii confirmă poziţia relativ precară a nervului 
lingual în raport cu unele proceduri chirurgicale orale şi 
maxilofaciale. În aproximativ 15% din cazuri acest nerv poate 
prezenta variante anatomice.(24) Situaţia anatomică exactă a 
nervului lingual în raport cu elementele anatomice din jur este 
semnificativă din punct de vedere clinic datorită faptului că 
nervul lingual este supus la leziuni în timpul procedurilor 
chirurgicale la nivel oral şi maxilofacial.(25) Dacă nu se asigură 
protecţia nervului lingual urmând o tehnică chirurgicală sigură, 
acesta va fi permanent vulnerabil la leziuni în timpul 
intervenţiilor chirurgicale sau manipulărilor. Tratamentul 
leziunilor nervoase rămâne controversat, iar recuperarea acestor 
pacienţi este imprevizibilă.(26) Există o strânsă relaţie între 
incidenţa leziunilor nervului nervului lingual şi expunerea 
intraoperatorie a acestuia.(27) 

 
SCOP 

 Acest studiu îşi propune să examineze caracteristicile 
morfologice şi morfometrice ale nervului lingual, în acest fel 
determinând raporturile topografice ale acestuia cu structurile 
anatomice învecinate, participând în acest fel la o mai bună 
înţelegere a raporturilor topografice ale nervului lingual, ducând 
la creşterea siguranţei în abordarea zonelor traversate de acesta. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Pentru realizarea acestui studiu am utilizat cercetări pe 

un număr de patru cadavre umane, la care, prin disecţie la 
nivelul regiunii infratemporale, am pus în evidenţă nervul 
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lingual cu ramurile şi raporturile lui topografice. Materialul 
didactic utilizat a fost alcătuit din cadavre, preparate în soluţii cu 
conţinut de formaldehidă. Disecţiile au fost efectuate de către 
aceeaşi persoană, iar măsurătorile cu acelaşi aparat de măsură. 

Disecţia a pornit de la nivelul regiunilor superficiale, 
evidenţiind ramurile nervului lingual, urmat de izolarea acestora 
şi evidenţierea raporturilor acestuia cu celelalte elemente 
vasculo-nervoase şi osoase ale fosei infratemporale.  

Pentru realizarea studiului morfometric al nervului 
lingual am luat în calcul următorii parametrii:  

X1- distanţa dintre nerv şi marginea anterioară a 
ramurii mandibulei corespunzătoare unui plan orizontal dus la 
1cm superior planului ocluzal al molarilor inferiori. 

X1.1- distanţa dintre nerv şi marginea anterioară a 
ramurii mandibulare la nivelul unui plan situat la 1,5cm superior 
planului ocluzal al molarilor inferiori.  

Y1- distanţa corespunzătoare dintre nerv şi creasta 
temporală la nivelul unui plan paralel cu planul ocluzal situat la 
1 cm superior planului ocluzal inferior. 

Y1.1- distanţa dintre nerv şi creasta temporală la 
nivelul unui plan paralel cu planul ocluzal situat la 1,5 cm 
superior planului ocluzal inferior. 

Z1- distanţa dintre marginea inferioară a ramurii 
mandibulei şi nerv la nivelul unui plan vertical situat la 1,5 cm 
anterior marginii posterioare a mandibulei. 

Q1- distanţa la nivelul unui plan orizontal dintre nerv 
şi jumătatea distanţei dintre rădăcina lungă a zigomei şi unghiul 
mandibulei. 

W1 distanţa dintre nervul alveolar inferior şi lingual la 
1cm superior planului ocluzal al molarilor inferiori. 

W1.1 distanţa dintre nervul alveolar inferior şi lingual 
la 1,5cm superior planului ocluzal al molarilor inferiori. 

C(1,2,3,4) = cadavrele studiate 
N.A.I. = Nerv alveolar inferior 
N.L. = Nerv lingual 

 
Tabelul nr. 1. Ramurile nervului lingual și raporturile 
acestuia cu celelalte elemente vasculo-nervoase şi osoase ale 
fosei infratemporale 

C1 C2 C3 C4  
N.A.I. N.L.N.A.I. N.L. N.A.I. N.L. N.A.I. N.L. 

X1 1,9 0,9 2,4 1,6 2,5 1,5 2,2 0,9 
X1.1 2,1 1,3 2,7 1,8 2,8 2 2,6 1,4 
Y1 1,7 0,6 2,2 1,4 2,3 1,2 1,9 0,6 

Y1.1 2 1,1 2,5 1,4 2,6 1,7 2,3 1,4 
Z1 4,1 4,7 4,6 5 4,7 5,2 4,3 4,9 
Q1 2,9 4 3,1 4,2 3,7 4,5 3,5 4,2 
W1 1 0,8 1 1,3 

W1.1 0,8 0,9 0,8 1,2 
 
Figura nr. 1. Nervul lingual și ramurile sale 

 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Primul spaţiu prin care trece nervul lingual este 

interpterigoidian, unde se află situat între cei doi muşchi 
pterigoidieni (lateral şi medial), acesta fiind locul unde se uneşte 
cu coarda timpanului.(17) 

Cel de al doilea loc de trecere al lingualului este 

reprezentat de spaţiul pterigomandibular, unde se află localizat 
între faţa internă a ramurii mandibulei şi muşchiul pterigoidian 
medial.(17) După acest traiect, acesta va fi situat superior 
glandei submandibulare, apoi medial de aceasta, ajungând în 
final la nivelul mucoasei sublinguale şi linguale. 
 Nervul lingual, pe parcursul lui emite o serie de 
ramuri. Din prima porţiune a acestuia se desprinde ramura 
comunicantă cu coarda timpanului. Ramuri pentru istmul 
faringian vor inerva mucoasa vălului palatin, parte a planşeului 
bucal şi tonsila palatină. Lateral de muşchiul hioglos, din 
lingual, se desprind ramuri comunicante cu nervul hipoglos. Tot 
din acest nerv se desprind ramuri linguale, sublinguale şi 
ganglionare. 

În primul caz, nervul lingual a fost situat medial 
arterei maxilare, aceasta fiind superficială. În acest caz, nervul 
alveolar inferior dă naştere unei ramuri anastomotice cu nervul 
lingual (figura nr. 1). 

În cel de-al doilea caz, artera maxilară a avut 
dispoziţie profundă. Aceasta prezenta raporturi lateral cu nervul 
alveolar inferior, care, la rândul lui, se forma prin intermediul a 
două rădăcini, ambele dintre acestea fiind situate lateral de 
arteră (figura nr. 2). 
 
Figura nr. 2. Artera maxilară și raporturile acesteia cu 
structurile învecinate la cel de-al doilea caz 

 
1.A.carotidă externă  
2. A. temporală superficială       
3. Ggl. trigeminal 
4. N. lingual 
5. N. alveolar inferior 
6. A. maxilară 
7. M. pterigoidian lateral 
 
Figura nr. 3. Artera maxilară și raporturile acesteia cu 
structurile învecinate la cel de-al treilea caz 

 
Cel de-al treilea caz, scoate în evidenţă, pe lângă 

comunicanta nervului lingual cu coarda timpanului şi o 
comunicantă între coarda timpanului şi alveolarul inferior. 
Artera maxilară a fost localizată profund. 
 În cel de-al patrulea caz, nervul lingual reprezintă cea 
mai voluminoasă ramură a nervului mandibular, fiind situat 
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alături de nervul alveolar inferior, medial arterei maxilare, 
aceasta fiind dispusă superficial (figura nr. 4). 
 
Figura nr. 4. Artera maxilară și raporturile acesteia cu 
structurile învecinate la cel de-al patrulea caz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A. carotidă externă  
2. A. temporală superficială       
3. Ggl. trigeminal 
4. N. lingual 
5. N. alveolar inferior 
6. A. maxilară 
7. M. pterigoidian lateral 
 
 

CONCLUZII 
1. La nivelul spaţiului interpterigoidian, primul traversat de 

nervul lingual, în toate cazurile studiate acesta se unea cu 
coarda timpanului. 

2. La nivelul spaţiului pterigomandibular, la trei dintre 
cazurile studiate nervul lingual a fost situat paralel cu 
nervul alveolar inferior. 

3. La două dintre cazurile luate în studiu, nervul lingual a fost 
situat lateral de artera maxilară, aceasta a avut o dispoziţie 
profundă.  

4. În niciunul din cazuri nervii lingual şi alveolar inferior nu 
au fost localizaţi de părţi diferite ale arterei. 

5. La două dintre cazuri, nervul lingual a fost situat lateral de 
artera maxilară, care a fost dispusă profund. 

6. Nervul lingual prezintă în unul din cazuri ramuri 
comunicante cu nervul alveolar inferior, iar nervul 
milohioidian dă filete nervoase pentru molarul de minte al 
arcadei inferioare. 

7. Există o strânsă relaţie între incidenţa leziunilor nervului 
lingual şi poziţia anatomică, evaluarea clinică atentă şi 
expunerea acestuia în cadrul manoperelor efectuate de către 
clinician.  

8. Într-un singur caz nervul lingual a reprezentat cea mai 
voluminoasă ramură a nervului mandibular. 
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