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REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost de a prezenta o serie de aspecte privind topografia nervului lingual şi de a
preciza zonele de traiect unde acest nerv ar putea fi expus lezării în cursul diferitelor proceduri terapeutice
oro-dentare.
Material şi metodă. Am studiat topografia nervului lingual prin disecţii pe 10 cadavre umane formolizate şi,
de asemenea, am studiat 71 de referinţe bibliografice din baza de date Pub Med, referinţe care arătau diferite
tipuri de leziuni ale nervului lingual, în diferite zone ale traiectului său, produse în cursul unor tratamente.
Rezultate şi discuţii. Lezarea nervului lingual este o complicaţie frecventă, care apare în cursul anumitor
proceduri terapeutice. Pentru evitarea acestor prejudicii şi pentru identificarea zonelor de risc, un rol important
îl deţine cunoaşterea traiectului şi topografiei nervului lingual.
Lezarea nervului lingual apare destul de frecvent atunci cand se efectuează infiltrarea cu soluţie anestezică
a spaţiului pterigo-mandibular, în timpul odontectomiilor molarului de minte mandibular sau în timpul chirurgiei
implantologice din zona posterioară mandibulară.
Cuvinte cheie: nerv lingual, topografie, lezare, proceduri terapeutice

ABSTRACT
The aim of this study was to present essential aspects regarding lingual nerve topography and to specify the most
susceptible areas on its trajectory where nerve injury may occur consequent to oral treatment.
Material and method. Ten formolized cadavers were dissected for the study of lingual nerve topography. 71 references from PubMed data base regarding injuries of the lingual nerve in different locations on its trajectory were
also studied.
Results and discussions. Lingual nerve injury is a possible complication of oral treatment procedures. Knowledge of lingual nerve trajectory and topography can contribute to risk areas identification and to avoid its damage.
Lingual nerve injury may occur through pterigomandibular space anesthetic infiltration, mandibular third molar
surgery, or implant placement in the posterior mandible.
Keywords: lingual nerve, topography, injury, therapeutic procedures

INTRODUCERE
Nervul lingual este o ramură senzitivă a nervului
mandibular care se desprinde în regiunea infratemporală şi deserveşte sensibilitatea generală a mucoasei planşeului cavităţii bucale, a mucoasei linguale a feţei dorsale în cele 2/3 anterioare ale sale,

a mucoasei ventrale a limbii şi a mucoasei alveolare
linguale şi a gingiei orale din dreptul dinţilor inferiori.
În fosa infratemporală nervul lingual coboară
anterior de nervul alveolar inferior, între cei doi
muşchi pterigoidieni. Cei doi nervi traversează spaţiul pteriogo-mandibular, între faţa laterală a muş-
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chiului pterigoidian medial şi ramul mandibulei,
spaţiu în care nervul lingual se plasează anterior de
nervul alveolar inferior, la 0,5-1 cm, la o mică distanţă înapoia cestei temporale şi a tendonului muşchiului temporal, în planul găurii mandibulare. Iniţial, aceşti nervi sunt foarte apropiaţi între ei la
nivelul torusului mandibular. Nervul lingual se depărtează apoi, părăsind spaţiul pterigo-mandibular
spre regiunea submandibulară. Trecerea se face intern şi inferior de inserţia ligamentului pterigomandibular şi a fasciculului milohioidian al muşchiului contrictor superior al faringelui (1).
Deşi de cele mai multe ori se doreşte anestezia
nervului alveolar inferior în spaţiul pterigo-mandibular, raportul strâns dintre acesta şi nervul lingual explică şi anestezia consecutivă a acestuia.
Nervul lingual este monofascicular sau oligofascicular în spaţiul pterigo-mandibular, ceea ce-l
face sensibil la un prejudiciu prin injectare (2).
În continuare se angajează prin partea superioară
a interstiţiului hiogloso-milohioidian, însoţit de
prelungirea anterioară a glandei submandibulare,
de ductul submandibular Wharton, pe care nervul
lingual îl intersectează, şi de nervul hipoglos dispus
inferior, după care ajunge la nivelul planşeului
bucal. La acest nivel, iniţial, nervul lingual devine
superficial sub mucoasa planşeului bucal în spaţiul
sublingual submucos, în dreptul molarului al 3-lea
inferior.
Traiectul submucos prezintă nervul lingual în
raport apropiat cu compacta linguală a procesului
alveolar, în zona molarului al 3-lea mandibular.
Nervul lingual nu a fost localizat la nivelul crestei
alveolare; el trece de-a lungul compactei alveolare
linguale mandibulare. Apoi, nervul lingual trece lateral de muşchii hioglos şi genioglos, îndreptându-se
spre loja glandei sublinguale, trece medial de glanda
sublinguală, în spaţiul dintre muşchii longitudinal
inferior al limbii şi genioglos şi pătrunde în limbă,
unde se termină prin ramuri linguale.

MATERIAL ŞI METODĂ
Scopul acestui studiu a fost de a preciza regiunile
topografice în care nervul lingual ar putea fi lezat în
cursul diferitelor proceduri terapeutice efectuate de
medicul dentist. În acest scop am studiat topografia
nervului lingual prin disecţii pe 10 cadavre umane
formolizate, utilizate în cadrul lucrărilor practice
de anatomie şi, de asemenea, am studiat 71 de referinţe bibliografice din baza de date Pub Med, referinţe care arătau diferite tipuri de leziuni ale nervului lingual, în diferite zone ale traiectului său,
produse în cursul unor tratamente oro-dentare.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Afectarea nervului lingual reprezintă o complicaţie destul de des întâlnită după anumite proceduri
terapeutice oro-dentare. Pentru evidenţierea acestor
prejudicii şi pentru identificarea pacienţilor cu risc
crescut, pe lângă precizarea factorilor favorizanţi,
un rol important ar putea avea cunoaşterea anatomiei topografice a nervului lingual.
Afectarea nervului lingual ar putea să apară în
special atunci când se efectuează infiltrarea cu soluţie anestezică a spaţiului pterigo-mandibular, în
timpul extracţiilor molarului de minte mandibular
sau în timpul inserării implanturilor în zona posterioară mandibulară (Fig. 1).

NL
NAI

Gl. Sm
DW

FIGURA 1. Nervul lingual; NAI – nervul alveolar inferior;
Gl.Sm – glanda submandibulară; DW – ductul Wharton

Traumatizarea nervului lingual a fost raportată
în timpul următoarelor proceduri oro-dentare: extracţia dinţilor posteriori mandibulari, diferitele osteotomii posterioare mandibulare, chirurgia parodontală în regiunea posterioară mandibulară, inserarea implanturilor dentare, în timpul tratamentelor
dentare precum anesteziile loco-regionale, prepararea dinţilor pentru aplicarea coroanelor dentare
sau în timpul procedurilor endodontice (3).
Lezarea nervului lingual se poate manifesta prin
parestezii, disestezie sau anestezie şi poate complica
anumite terapii dentare şi chirurgicale invazive (4).
Indiferent care este cauza traumei nervului lingual – fracturarea compactei linguale mandibulare,
penetrarea nervului cu acul în timpul anesteziei,
secţionarea sau compresiunea directă prin instrumentarul medical folosit, pot să apară diferite grade
de afectare care se vor manifesta în special la nivelul limbii, planşeului bucal, mucoasei alveolare şi
gingiei linguale.
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În general nervii răspund în mod similar la anumite prejudicii (5).
Seddon H.J. clasifică traumatismele nervilor
periferici astfel:
• neuropraxia – bloc de conducere care rezultă
din trauma uşoară, fără traumă axonală, cu
recuperare totală;
• axonotmesis (distrucţie axonală, urmare a
presiunii prelungite sau zdrobirii) – leziuni
mai severe, cu păstrarea tecii nervoase, cu
degenerarea fibrelor aferente şi recuperare
senzorială incompletă, cu posibilitatea apariţiei disesteziei severe;
• neurotmesis (secţionarea anatomică completă
a nervului) – prejudiciul cel mai sever, cu
anestezie şi fără recuperare senzorială, mai
ales dacă traiectul nervului este în ţesutul
moale, pentru că în traiectul intraosos regenerarea este posibilă (6).
Incidenţa afectării nervului lingual prin diferite
proceduri chirurgicale depinde de tipul acesteia, de
experienţa chirurgului şi de anumiţi factori care ţin
de pacient (7).
Lezarea nervului lingual în spatiul pterigo-mandibular, inferior de anstomoza sa cu nervul coarda
timpanului, duce şi la tulburări gustative şi la reducerea secreţiei salivare a glandelor salivare submandibulare, sublinguale şi apicale ale limbii.
Variabilitatea privind topografia nervului lingual
în zona molarului al treilea mandibular presupune
un risc mai mare de lezare. În aceste condiţii, clinicianul nu poate utiliza doar compacta alveolara
linguală ca reper pentru a asigura protecţia nervului
lingual, pentru că, uneori, nervul lingual este situat
în ţesutul moale, la o anumită distanţă de os. Acesta
se poate afla în raport direct cu compacta alveolară
linguală în 57,4-62% din cazuri. De asemenea, a
fost descris un raport direct proporţional între mărimea atrofiei mandibulare şi distanţa dintre nervul
lingual şi compacta alveolară linguală (8).

FIGURA 2. Traiectul nervului lingual – disecţie. 1 – în
spaţiul pterigo-mandibular; 2 – în regiunea molarului al
3-lea
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FIGURA 3. Traiectul nervului lingual la ieşirea din spaţiul
pterigo-mandibular (săgeată) – disecţie. M – unghiul
mandibular, faţa externă

FIGURA 4. Traiectul nervului lingual în regiunea planşeului
bucal (săgeată) – disecţie. M – unghiul mandibular, faţa
internă

Rood J.P. arată că incidenţa afectării nervului
lingual în urma extracţiei celui de-al treilea molar
mandibular a fost cuprinsă între 0,5-2%, iar într-un
sondaj al chirurgilor orali şi maxilo-faciali americani, 76% au raportat disestezii sau parestezii
consecutive anesteziei nervului lingual (9).
Localizarea molarilor de minte incluşi mandibulari influenţează frecvenţa posibilelor lezări ale
nervului lingual. Molarii de minte lingualizaţi sunt
mai susceptibili pentru a fi lezaţi, iar în cazul în
care aceşti dinţii sunt erupţi parţial, riscul de parestezii ale nervului lingual este crescut. Prejudiciul
pare să afecteze mai mult femeile decât bărbaţii, iar
durata procedurii chirurgicale este o altă variabilă
care poate contribui la lezarea nervului lingual (7).
Îndepărtarea chirurgicală a molarilor de minte
mandibulari este cea mai frecventă cauză a traumei
iatrogene a nervului lingual, mai mult de 75%, iar
pacienţii afectaţi pot prezenta disfuncţionalităţi
tranzitorii sau permanente prin durere cronică neuropată (10).
Incidenţa leziunilor nervul lingual la extracţia
molarilor de minte mandibulari poate depinde şi de
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tehnica chirurgicală, într-un procent de 6,6% (9)
sau 11% (11).
Pe scurt, printr-un abord pe cale vestibulară, cu
vizibilitate directă, o incizie corespunzătoare, rezecţia osoasă atentă, protejarea lamboului în timpul
secţionării cu freza şi îndepărtării structurilor dentare, nervul lingual poate fi protejat în timpul extracţiei molarilor de minte inferiori.
De asemenea, ramurile colaterale ale nervului
lingual din zona retromolară, destul de frecvente
(81,2% din cazuri), ar putea oferi o explicaţie privind anumite afectări ale acestui nerv după odontectomia molarului trei mandibular (12).
În cursul diferitelor tratamente oro-dentare, unii
autori au arătat o anumită perturbare senzorială în
teritoriul de distribuţie al nervului lingual, la 1,5%
din pacienţi (13).
Hematomul perineural, consecutiv unei anestezii
locale, poate fi o altă cauză de lezare nervoasă (14).
Afectarea nervului lingual în timpul anesteziei
nervului alveolar inferior în spaţiul pterigo-mandibular reprezintă 70% din totalul leziunilor sale
nervoase, iar acest lucru este mult mai probabil în
cazul utilizării articainei 4% sau datorită faptului că
nervul lingual este mai susceptibil de a suferi un
prejudiciu datorită structurii sale, acesta fiind unifascicular, spre deosebire de nervul alveolar inferior, care este multifascicular în această regiune (2).
Procedurile chirurgicale privind cel de-al treilea
molar inferior sunt responsabile pentru majoritatea
leziunilor nervului lingual, iar lezările legate de
injectarea de analgezice locale a fost a doua cea
mai frecventă cauză de lezare. Incidenţa leziunilor
traumatice ale nervului lingual este mai crescută la
sexul feminin, dar nu s-a semnalat nici o diferenţă
privind severitatea lezărilor între femei şi bărbaţi.
Multe lezări ale nervilor ar putea fi evitate prin
creşterea gradului de conştientizare a potenţialelor
pericole şi prin modificarea procedurilor chirurgicale (15).
Traumatismele nervoase pot fi asemănătoare cu
leziunile de compresie şi pot fi atribuite ischemiei
consecutive reducerii fluxului sanguin în zona respectivă, prin creşterea presiunii locale, iar reversibilitatea depinde de intensitatea presiunii şi de
timpul cât a fost exercitată. Deoarece nervul lingual
este frecvent în raport apropiat cu compacta alveolară linguală, presiunea creată prin suturarea mucoasei şi inflamaţia postoperatorie pot duce la
afectarea nervului lingual.
Leziuni de tipul întindere sau tracţiune variază
considerabil de la fascicul la fascicul şi de-a lungul
nervului. Prejudiciul poate începe cu ruptura axo-

nală urmată de ruptura perinervului şi, în cele din
urmă, a endonervului (16).
Pe lângă durata şi severitatea prejudiciului, şi
alţi factori predispozanţi ar putea genera o afectare
nervoasă. Profunzimea incluziei molarului de minte
mandibular şi angulaţia sa linguală sunt alţi factori
care pot influenţa probabilitatea afectării nervoase
(17).
Afectarea nervoasă poate fi cauzată şi de injectarea nervului în cursul anesteziei loco-regionale şi
poate duce la modificări ireversibile de tip fibrotic
care împiedică regenerarea axonală, perturbă arhitectura fasciculară a nervului şi poate favoriza disestezia (18).
În condiţii excepţionale, lidocaina poate produce
disfuncţie nervoasă, poate perturba conductibilitatea
nervoasă şi produce parestezii, iar contaminarea cu
alcool a anestezicului conţinut în carpule poate
provoca, de asemenea, lezări nervoase (19).
Harn S.D. şi Durham T.M. au raportat o şansă de
3,6% ca nervul lingual să fie traumatizat şi o şansă
de 15% ca acesta să fie afectat postinjectare intranervoasă, complicaţii care pot varia ca severitate
(14).
Într-un alt studiu efectuat de Zuniga J.R., incidenţa prejudiciului permanent privind nervul alveolar inferior şi nervul lingual a fost încadrată în intervalul de 0,4-25% şi respectiv 0,04%-0,6% (20).
Deşi chirurgia celui de-al treilea molar inferior
este o procedură sigură, cu morbiditate scăzută,
riscul de complicaţii va exista întotdeauna şi va
creşte pe măsură ce procedura chirurgicală devine
mai dificilă. Tulburările senzoriale pot fi supărătoare
şi pot afecta negativ calitatea vieţii pacientului (21).
Bernard G.W. şi Mintz V. arată că lezările severe
ale nervului lingual care apar în timpul extracţiei
celui de-al treilea molar mandibular sunt foarte
răspândite, putând fi cauzate şi de neglijenţă, şi
apreciază că unele referinţe care descriu cauzele
lezării accidentale a nervului lingual reprezintă
încercări de a acoperi neglijenţa (22).

CONCLUZII
Leziunile traumatice ale nervului lingual ar
putea fi evitate prin cunoaşterea anatomiei regionale
şi a variabilităţii topografice a acestui nerv şi prin
efectuarea unor proceduri chirurgicale mai dificile
doar de către medicii specialişti.
Evaluarea preoperatorie corectă şi procedura
chirurgicală efectuată meticulos ar putea reduce
incidenţa traumatismelor nervoase.
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