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ANATOMICAL PRINCIPLES BEHIND PRESERVATION OF LARYNGEAL NERVES DURING 
THYROIDECTOMY (ABSTRACT): This paper presents the anatomical principles behind preservation 
of inferior laryngeal nerve and of the external branch of superior laryngeal nerve during thyroidectomy. 
The embryological development of thyroid and recurrent laryngeal nerves explains the constant 
relationship between Zuckerkandl’s tuberculum and the recurrent laryngeal nerve, while anomalies in 
development of the aortic arches explain the presence of rare anatomical variants, with a high risk of 
nerve injury, of non-recurrent course of the inferior laryngeal nerve. Good knowledge of the relationship 
between the external branch of superior laryngeal nerve and the superior thyroid artery makes possible to 
avoid transection of this branch during ligature around superior thyroid artery and vein. Anatomical 
landmarks used to identify the recurrent laryngeal nerve (tracheo-oesophageal sulcus, the cross-over with 
the inferior thyroid artery, Berry’s ligament, Zuckerkandl’s tuberculum) and variations in the extra-
laryngeal branching of the nerve are discussed based on data from the literature. The anatomical variants 
when the inferior laryngeal nerve doesn’t have a recurrent course are also discussed. 
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INTRODUCERE 
Lezarea nervilor laringei, deşi rară, este o complicaţie redutabilă care poate 

surveni în cursul tiroidectomiei. Atât nervii laringei inferiori, cât şi ramurile externe ale 
nervilor laringei superiori pot fi lezate în cursul tiroidectomiei. Lezarea unui nerv 
laringeu inferior duce la fixarea corzii vocale corespunzătoare în poziţie paramediană; 
prin mişcarea corzii vocale peste linia mediană fonaţia este relativ bună; în cursul 
deglutiţiei există riscul de aspiraţie traheală. Când leziunea este bilaterală fixarea 
ambelor corzi vocale în poziţie mediană duce la obstrucţie respiratorie, ceea ce necesită 
instituirea traheostomiei. Lezarea ramurii externe a nervului laringeu superior e urmată 
de răguşeală, scăderea amplitudinii vocii şi a gamei de frecvenţe; în majoritatea 
cazurilor deficitul nu este semnificativ, dar în cazul persoanelor care folosesc mult 
vocea deficitul poate fi grav. Lezarea de aceeaşi parte a nervului recurent şi a nervului 
laringeu superior extern duce la fixarea corzii vocale în poziţie paramediană; vocea este 
răguşită. Lezarea bilaterală a nervilor laringei (superior extern şi inferior) duce la 
imobilizarea corzilor vocale în poziţie paramediană; respiraţia este adecvată, dar fonaţia 
este compromisă. 

                                                 
* received date: 22.04.2011 
accepted date: 10.06.2011 
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Cunoaşterea detaliată a anatomiei şi embriologiei glandei tiroide şi a glandelor 
paratiroide a făcut chirurgia tiroidiană mai sigură, în particular prin scăderea apariţiei 
leziunilor nervilor laringei. 

 
ELEMENTE DE EMBRIOLOGIE 
Dezvoltarea tiroidei începe în săptămâna a 4-a de viaţă embrionară (aprox. ziua 

24) prin apariţia unei invaginaţii la nivelul limbii la nivelul joncţiunii dintre partea orală 
şi cea faringiană a limbii. Acest diverticul descinde anterior de faringe, hiod şi laringe 
formând ductul tireoglos. Glanda ajunge în poziţia definitivă în săptămâna a 7-a, capătă 
forma caracteristică, iar ductul tireoglos involuează [1]. 

O contribuţie la dezvoltarea tiroidei are şi corpul ultimobranhial, derivat din a 5-
a pungă faringiană. Acesta conţine celule originare din creasta neurală care vor deveni 
celule parafoliculare (denumite şi celule C) secretante de calcitonină. Corpul 
ultimobranhial fuzionează cu tiroida în cursul săptămânii a 5-a de viaţă intrauterină. 
Contribuţia corpului ultimobranhial are o importanţă deosebită în contextul subiectului 
nostru deoarece la nivelul fuziunii dintre corpul ultimobranhial şi tiroidă se formează 
tuberculul Zuckerkandl (Fig. 1) [2-6]. 

Dezvoltarea nervilor laringei e în strânsă legătură cu dezvoltarea arcurilor 
faringiene şi a arcurilor aortice (Fig. 2). Fiecare arc faringian este inervat de propriul 
nerv cranian; pentru arcurile 4 şi 6 nervul cranian corespunzător este nervul vag; de 
fiecare parte musculatura care se formează din arcul 4 e inervată de nervul laringeu 
superior, iar cea din arcul 6 de nervul laringeu inferior[4].  

 

 
 

Fig. 2 Mecanismul embriologic al apariţiei 
traiectului recurent al nervilor laringei inferior – 

după Sadler; cu linie punctată arcurile aortice care 
involuează. 

Fig.1 Formarea glandei tiroide şi a tuberculului 
Zuckerkandl – după Delbridge. 
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Nervul laringeu inferior se desprinde din vag sub nivelul arcului 6 aortic şi are 
un traiect orizontal[5]. Arcurile aortice 5 şi 6 involuează şi astfel cei 2 nervi laringei 
inferiori rămân ancoraţi de structurile care se dezvoltă din cea de-a 4-a pereche de arcuri 
aortice (artera subclavie în dreapta şi arcul aortic în stânga) [5]. Ca urmare a coborârii 
acestor vase în torace cei 2 nervi capătă traiectul recurent caracteristic. Acest tipar de 
dezvoltare explică raportul constant dintre tuberculul Zuckerkandl (atunci când există) 
şi nervul laringeu inferior (recurent). O altă consecinţă a modului de formare a tiroidei 
şi nervului recurent e faptul că nervul nu trece niciodată prin parenchimul tiroidian. 

Rar arcul aortic 4 din dreapta involuează; artera intersegmentară 7 rămâne 
ataşată la aortă şi devine porţiunea iniţială a arterei subclaviculare drepte [7]. Ca urmare 
această arteră  porneşte din stânga, din arcul aortei şi trece înapoia esofagului sau între 
trahee şi esofag.  Anomalia vasculară a fost descrisă de Bayford (1789) şi denumită de 
el “disfagia lusoria” [8]. În această situaţie nervul laringeu inferior drept nu are traiect 
recurent ascendent, ci se desprinde din vag la nivel cervical şi are traiect orizontal [5]. 

 
NERVUL LARINGEU SUPERIOR EXTERN 
Nervul laringeu superior are originea la nivelul polului inferior al ganglionului 

interior al (nodos) al vagului. Descinde alături artera carotidă internă, iniţial posterior, 
apoi medial de aceasta. Posterior de cornul mare al osului hioid nervul se bifurcă într-o 
ramură internă (senzitivă şi vegetativă) şi o ramură externă (motorie). 

Nervul laringeu superior extern are în continuare un traiect descendent, însoţind 
artera tiroidiană superioară lateral de muşchiul constrictor inferior al faringelui şi 
inervează muşchiul cricotiroidian. 

Friedman a descris 3 variante ale trunchiului nervului laringeu superior extern în 
raport cu muşchiul constrictor inferior al faringelui (Fig. 3) [9]. În tipul 1 nervul merge 
lateral de muşchiul constrictor inferior al faringelui până la terminarea sa la nivelul 
muşchiului cricotiroidian. În tipul 2 nervul penetrează muşchiul constrictor inferior al 
faringelui şi este parţial acoperit şi protejat de acesta. În tipul 3 nervul este acoperit 
aproape în totalitate de muşchiul constrictor inferior al faringelui [9].  

După Ozlugedik proporţia celor 3 tipuri Friedman este:  22,5% tipul 1, 67,5% 
tipul 2 şi 10% tipul 3 [10]. În cursul ligaturii arterei tiroidiene superioare tipul 1 are cel 
mai mare risc de leziune, tipul 2 are un risc moderat, iar pentru tipul 3 acest risc este 
minim.  

 

 

A B C 

Fig. 3 Variantele trunchiului nervului laringeu superior extern – după Friedman: 
A. tipul 1; B. tipul 2; C. tipul 3 
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Din punct de vedere chirurgical raportul de maximă importanţă este cel cu cu 
pediculul tiroidian superior.  

Pentru aprecierea riscului de lezare chirurgicală a nervului Cernea a propus o 
clasificare având drept criteriu nivelul încrucişării cu artera tiroidiană superioară şi 
distanţa faţă de polul superior al lobului tiroidian (Fig. 4). În tipul 1 nervul încrucişează 
artera la peste 1 cm distanţă de polul superior al lobului tiroidian. În tipul 2a nervul 
încrucişează artera la mai puţin de 1 cm de polul superior al lobului tiroidian. În tipul 2b 
nervul trece printre ramurile arterei în contact cu polul superior al lobului. În cazul 
neidentificării nervului s-a folosit denumirea “tipul NI” [11]. 

 

 
Cele 3 tipuri Cernea ale ramurii externe ale nervului laringeu superior au fost 

găsite în proporţii variate în diferite studii, depinzând de tipul studiului şi patologia 
tiroidiană în Tabel 1. 

 
Tabel 1 

Proporţia celor 3 tipuri Cernea ale nervului laringeu superior extern în diferite studii. 
Studiul Tipul 1 Tipul 2a Tipul 2b Tipul NI 

Cernea (1992) [11]  68% 11% 14% 7% 
Cernea (1995) [11]  23% 15% 54% 8% 
Kierner [12] 42% 27% 13% 13% (tipul 4) 
Aina [13] 17,3% 56% 26,7% - 
Hurtado-Lopez [14] 16,4% 39,7% 38.4% 5,5% 
Bellantone [15] 58.6% 19.6% 10.2% 11.6% 
Furlan [16] 47% 31% 22% - 
Meyer [17] 62.4% 20.6% 15.2% 1.8% 
Mishra [18] 28.2% 53.8% 10.2% 7.8% 
Pagedar [19] 7.3% 42.7% 48.3% - 
Chuang [20] 17.2% 42% 40.8% - 

 
Cu toate diferenţele dintre proporţiile comunicate e de remarcat că toate studiile 

menţionate confirmă existenţa tipurilor Cernea ale nervului laringeu superior extern. De 
menţionat că nu există o corespondenţă strictă între tipul de nerv prezent pe o parte şi pe 
alta la acelaşi pacient. 

Fig. 4 Raporturile nervului laringeu superior extern cu polul superior al 
lobului tiroidian şi pediculul vascular tiroidian superior – după Cernea 
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După Furlan frecvenţa tipurilor cu risc (Cernea 2a şi 2b) este mai mare la 
subiecţii de statură mică: media înălţimii pacienţilor cu tipul 1 era 1.79 m, pentru tipul 
2a 1.72 m, iar pentru tipul 2b 1.70m [16]. 

O clasificare asemănătoare este cea introdusă de Kierner, care introduce un al 4-
lea tip (Fig. 5). În tipul 1 nervul încrucişează vasele tiroidiene superioare la mai mult de 
1 cm de polul superior al lobului tiroidian. În tipul 2 încrucişarea e situată la mai puţin 
de 1 cm. În tipul 3 nervul încrucişează artera înapoia polului superior al lobului 
tiroidian. Tipurile 2 şi 3 corespund de fapt cu tipurile 2a şi 2b din clasificarea Cernea. În 
tipul 4 nervul trece printre ramurile arterei în imediata vecinătate a polului superior al 
lobului tiroidian [12]. 

 

 
Combinând clasificările Friedman, Cernea şi Kierner, Whitfield propune o 

schemă sintetizată în Fig. 6 [21]. Situaţiile din imaginile C şi D sunt cele în care riscul 
de lezare al ramurii externe a nervului laringeu superior este important. 

 

 

Fig. 5 Raporturile nervului laringeu superior extern cu polul superior al lobului tiroidian şi 
pediculul vascular tiroidian superior – după Kierner; 

RENLS = ramura externă a nervului laringeu superior, ATS = artera tiroidiană superioară, ACC = artera carotida 
comună, GT = glanda tiroidă. 

Fig. 6 Combinarea clasificărilor Friedman, Cernea şi Kierner – după Whitfield; 
MIC = muşchiul constrictor inferior al faringelui, GT = glanda tiroidă, MCT = muşchiul cricotiroidian 

A. B. C. D. E. 
Cernea     -  1 
Kierner    -  4 
Friedman -  1 

Cernea     -  1 
Kierner    -  1 
Friedman -  1 

Cernea     -  2a 
Kierner    -  2 
Friedman -  1 

Cernea     -  2b 
Kierner    -  2 
Friedman -  1 

Cernea     -  NI 
Kierner         - 

Friedman -  2/3 
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Nervul laringeu inferior 
Cei 2 nervi laringei inferiori (drept şi stâng) se desprind din nervul vag 

corespunzător în dreptul încrucişării dintre nervul vag şi artera subclavie (în dreapta) şi 
arcul aortic (în stânga). Fiecare nerv face o buclă antero-posterioară pe sub artera 
respectivă, urcă prin şanţul traheoesofagian şi pătrunde în laringe înapoia articulaţiei 
crico-tiroidiene şi a cornului inferior a cartilajului tiroid. 

Raportul cu şanţul traheo-esofagian este variabil. Nervul este mai îndepărtat de 
acest şanţ în dreapta şi mai apropiat în stânga (Fig. 7). Cel mai des nervul nervul este 
situat în unghiul dintre esofag şi trahee, dar poate fi situat şi lateral de trahee sau antero-
lateral de trahee (Tabel 2) [22]. 

 

 
Tabel 2 

Situaţia nervului recurent faţă de esofag şi trahee – după Ardito 
 Nervul recurent drept Nervul recurent stâng 

În şanţul traheo-esofagian 61.4% 67.3% 
Lateral de trahee 37.8% 31% 
Antero-lateral de trahee 0.6% 1.6% 

 
Nervul poate avea diferite înclinaţii faţă de direcţia şanţului traheoesofagian. În 

funcţie de unghiul pe care nervul îl face cu axul şanţului traheo-esofagian Shindo 
distinge 4 tipuri de nerv (Fig. 8): tipul 1 unghiul este cuprins între 0º şi 15º; tipul 2 în 
care unghiul e cuprins între 15º şi 30º; tipul 3 în care unghiul este între 30º şi 45º; tipul 4 
în care unghiul este peste 45º [24].  

Aproximativ jumătate dintre nervii recurenţi se încadrează în tipul 2. De notat că 
Shindo a constatat o relaţie între distanţa de la cricoid la manubriul sternal şi unghiul 
dintre nervul recurent şi şanţul traheo-esofagian; cu cât gâtul este mai scurt cu atât 
unghiul are tendinţa să fie mai deschis; la persoanele la care distanţa dintre cricoid şi 
manubriul sternal este mai mică de 5 cm acest unghi este rareori mai mic de 30º[24]. 

Fig. 7 Traiectul nervului recurent drept şi stâng în raport cu şanţul 
traheoesofagian – după Chiricuţă. 
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La intrarea în laringe nervul recurent se poate prezenta sub forma unui trunchi 
unic sau sub forma a două sau mai multe ramuri. Numeroase studii – chirurgicale şi 
anatomice – au investigat modul de ramificare a nervului recurent (Tabel 3). 

 

 
Tabel 3 

Ramificarea nervului recurent 
Autorul Trunchi unic 2 ramuri 3 ramuri 4 ramuri 

Weeks[25] 11.8% 82.3% 5.9% - 
Steinberg[26] 18% 92% - - 
Schweizer[27] 11.9% 52.4% 35.7% - 
Hisham[28] 65.8% 33.4% 0.8%  
Page[29] 91.9% 19.1%  
Ardito[22] 27.6% 72.4%  
Beneragama[30] 59.6% 36.2% 4.2% - 
Yalçin[31] 7.3% 85.4% 7.3% - 
Casella[32] 91.5% 17.5% 1% - 
Cernea[33] 35.5% 56.9% 7.5% 0.1% 

 
Ramurile laringiene ale nervului recurent (dacă acestea există) se formează la o 

distanţă de intrarea în laringe apreciată de diferiţi autori între 0 mm şi 45 mm: 3-45 mm 
după Ardito [22], 5-35 mm după  Beneragama [30], 4-32 mm după  Yalçin [31], 0-25 
mm după Casella [32]; cel mai adesea ramificarea e între 10 şi 18 mm. Totuşi Ardito 
relatează şi 4 nervi recurenţi la care bifurcarea era intratoracică (0,15% în seria 
comunicată) [22]. Cel mai frecvent ramurile rezultate au calibru similar, dar există 
situaţii în care ramurile rezultate au calibru diferit [25]. Ramificarea nu respectă 
obligatoriu simetria dreapta-stânga; e posibil ca cei 2 nervi recurenţi să difere în ce 
priveşte ramificarea terminală [22,27]. 

 

Fig. 8 Cursul nervului recurent şi traiectul său spre articulaţia crico-tiroidiană – 
după Shindo; în 78% din cazuri nervul se află în triungiul delimitat între 15º şi 45º. 

 Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 
dreapta 17,4% 49% 28,9% 4,7% 
stânga 26,4% 50,4% 20,9% 2,3%
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Deşi comună ramificarea nervului recurent creează o situaţie de risc chirurgical. 
Nerecunoaşterea intraoperatorie a ramificării nervului recurent poate duce la lezarea 
ramurii anterioare. Există opinia că ramura anterioară ar fi cea mai importantă pentru 
funcţia larigelui [31], conţinând după unii autori fibrele motorii ale nervului [26,34]; 
după alţii ramura anterioară ar conţine fibrele pentru adductori, iar cea posterioară cele 
pentru abductori*.  

Secţionarea ligamentului Berry în cursul tiroidectomiei are un risc important de 
lezare a nervului recurent întrucât nervul trece foarte aproape acest ligament. 
Ligamentul Berry este o bandă de ţesut conjunctiv albicios care fixează tiroida la cricoid 
şi partea antero-laterală a primului inel traheal. Între tiroidă şi faţa anterioară a traheei 
există aderenţe conjunctive laxe, nevascularizate, dar acestea nu aparţin ligamentului 
Berry. Uneori ligamentul e format din 2 foiţe fibroase conţinând între ele o prelungire 
de ţesut tiroidian [35]. În jurul ligamentului sunt vase limfatice şi ramuri arteriale; 
uneori ramuri ale arterei tiroidiene inferioare trec prin acest ligament [36]. Majoritatea 
autorilor consideră nervul trece lateral de ligamentul Berry [28,36], lipit de acesta sau la 
o distanţă cuprinsă între 1 şi 7 mm de acesta (media 3 mm) [36] şi că niciodată nervul 
sau ramurile lui nu penetrează ligamentul. Totuşi Yalçin [37,38] descrie şi situaţii în 
care nervul sau ramurile sale sunt situate medial de ligament (15,9%), trec de o parte şi 
de alta a ligamentului (5,9%) sau penetrează ligamentul (2,5%). E posibil ca nervul să 
fie de fapt acoperit de un ţesut conjunctiv care prelungeşte spre lateral ligamentul Berry, 
dar nu de ligamentul propriu zis [36]. 

Raporturile nervului cu artera tiroidiană inferioară au o mare variabilitate. 
Nervul sau ramurile sale pot încrucişa artera trecând anterior, posterior sau printre 
ramurile acesteia. Compilând 18 statistici Chiricuţă ajunge la concluzia că cele 3 
modalităţi de încrucişare apar cu o frecvenţă aproximativ egală pe partea dreaptă (nervul 
recurent  situat anterior de arteră 36.1%, intercalat 31.7% şi posterior 32.2%); pe partea 
stângă nervul e situat mai frecvent posterior de arteră (nervul situat anterior 17.6%, 
intercalat 23.9% şi posterior 58.5%) [23]. Pentru aceleaşi situaţii anatomice Ardito 
comunică alte proporţii: 12%, 27% şi 61% în dreapta şi 1.9%, 20.5% şi 77.4% [22]. 
Sunt descrie 5 tipuri de raporturi între nervul laringeu inferior şi artera tiroidiană 
inferioară: tipul A – nervul situat superficial de trunchiul sau ramurile arteriale (50% în 
dreapta, 14% în stânga), tipul B - nervul trece printre ramurile arteriale (14%în dreapta, 
16% în stânga), tipul C – nervul trece posterior de arteră (22% în dreapta, 56% în 
stânga), tipul D – artera trece printre ramurile nervului (12% în dreapta, 0 în stânga) şi 
tipul E – ramurile arteriale şi nervoase se întrepătrund (2% în dreapta, 14% în stânga) 
[39]. Detaliind modul de intersectare a ramurilor nervului recurent şi arterei tiroidiene 
inferioare Yalçin descrie 14 modalităţi de încrucişare[40], iar Campos  10 [41]. 
Important de reţinut este însă faptul că deşi cel mai adesea nervul (sau ramurile sale) e 
situat posterior de arteră sau ramurile arteriale, intercalarea celor 2 elemente sau poziţia 
anterioară a ramurilor nervoase nu sunt situaţii rare. Intraoperator e important de reţinut 
că în timp ce ramurile arteriale pătrund în parenchimul tiroidian, nervul nu trece 
niciodată prin parenchimul tiroidian [26]. 

Tuberculul Zuckerkandl este o prelungire laterală şi posterioară a lobului 
tiroidian, care indică locul fuziunii embrionare dintre corpul principal al tiroidei şi 
corpul ultimobranhial. A fost descris de Zuckerkandl în 1902.  

                                                 
* Rustad, 1954, citat de Beneragama[30] şi Cassela[32] 
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Gilmour* a sesizat în 1938 asocierea dintre această structură anatomică şi nervul 
recurent şi glanda paratiroidă superioară. Observaţia a fost ignorată până în 1998 când 
Pelizzo a redescoperit importanţa tuberculului Zuckerkandl ca marker anatomic pentru 
descoperirea nervului recurent şi a introdus un sistem de clasificare în funcţie de 
mărime a tuberculului [2]. 

După Pelizzo tuberculul Zuckerkandl este cuantificat în 4 grade: gradul 0 se 
referă la situaţia în care tuberculul este absent; gradul 1 – tuberculul apare ca o 
îngroşare (sub 5 mm) a porţiunii laterale a lobului tiroidian; gradul 2 – tuberculul e mai 
mic de 1 cm diametru; gradul 3 – tubercul peste 1 cm diametru (Fig. 9) [2]. 

 

 
Chiar dacă sistemul de gradare propus de Pelizzo este contestat de unii autori 

[43], el stă la baza celor mai multe studii despre tuberculul Zuckerkandl. După cum se 
observă în tabelul 4 tuberculul Zuckerkandl a fost găsit într-o proporţie cuprinsă între 60 
şi 80% la pacienţii supuşi tiroidectomiei [44] în marea majoritate a studiilor. Yalçin 
propune termenul de tubercul Zuckerkandl recognoscibil pentru gradele 2 şi 3 din 
clasificarea Pelizzo [45]. 

 
Tabel 4 

Gradele tuberculului Zuckerkandl în diferite studii 
Autorul Gradul 0 Gradul 1 Gradul 2 Gradul 3 
Pelizzo[2] 23% 8.7% 53.8% 14.5% 
Hisham[46] 19.8% 25% 55.2% 
Gauger[42] 18% 37% 45% 
Hisham[28] 24.1% 75.9% 
Yalçin[47] 11.25% 20% 56.25% 12.5% 
Yalçin[48] 13.8% 21.2% 52.5% 12.5% 
Yun[3] 12.5% 9.5% 41% 37% 
Page[49] 93% 7% 
 

Localizarea obişnuită a tuberculului Zuckerkandl este la nivelul treimii medii a 
lobului tiroidian (82.8%); totuşi el poate fi situat în treimea inferioară (12%) sau 
superioară (5.2%) [50]. 

                                                 
* citat de Gauger[42] şi Yun[3] 

Fig. 9 Clasificarea tuberculului Zuckerkandl în funcţie de mărime – după Pelizzo 
0 = tubercul nerecognoscibil; 1 < 5 mm; 2 = 5 mm – 1 cm; 3 > 1 cm 
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Atunci când există tuberculul Zuckerkandl (TZ) indică nervul recurent sau 
ramurile acestuia [45], fiind comparat de Pelizzo cu o săgeată ţintind spre nervul 
laringeu inferior [2]. 

Traiectul nervului recurent este înapoia TZ (91.9%) şi mai puţin frecvent lateral 
de acesta (7,7%); foarte rar (0.4%) – doar în cazul unui TZ gr.1 – nervul poate trece 
anterior. Când TZ este de gr. 2 şi 3 nervul trece aproape întotdeauna posterior (96.5%, 
respectiv 96.4%). Când nervul e situat lateral de TZ (7.7%) poate fi situat lipit de vârful 
tuberculului (4.9%) sau depărtat de acesta (2.8%) (Fig. 10). Relaţia este valabilă şi când 
nervul este ramificat; în această situaţie este posibil ca ramurile să aibă o situaţie diferită 
faţă de tubercul (cea anterioară posterior de tubercul, iar cea posterioară lateral de 
acesta) [48]. Uneori TZ e situat în imediata vecinătate a intrării nervului sau ramurilor 
în laringe [50]. 

 

 
Foarte rar nervul laringeu inferior poate să nu aibă un traiect recurent. Anomalia 

se întâlneşte cu o frecvenţă de sub 1% aproape exclusiv în dreapta (0,64% în dreapta şi 
0.04% în stânga după Henry [51]); apare în urma involuţiei celui de-al 4-lea arc aortic 
drept; ca urmare nervul laringeu inferior drept nu mai e “ancorat” de artera subclavie 
(care se desprinde din arcul aortic) şi în dezvoltare ia un traiect direct, nerecurent; în 
stânga se asociază cu situs inversus [51]. 

Anomalia are un risc chirurgical ridicat. În seria publicată de Toniato leziunea 
nervului laringeu inferior a avut o frecvenţă de 1.8% la pacienţii la care traiectul 
nervului era recurent şi 12.9% la pacienţii cu nerv cu traiect nerecurent [52]. 

În funcţie de locul emergenţei din nervul vag şi de traiectul său se descriu 
următoarele tipuri de nerv laringeu inferior nerecurent (Fig. 11): tipul 1 – emergenţa 
nervului este înaltă şi traiectul este descendent în vecinătatea pediculului tiroidian 
superior (risc chirurgical major); tipul 2A - emergenţa este joasă şi nervul are un traiect 
transversal; tipul 2B – emergenţa este joasă, nervul urcă alături de trunchiul sau de 
ramurile arterei (traiect ce poate fi confundat cu un traiect recurent obişnuit) [52,53]. 

Având în vedere riscul operator ridicat este de dorit ca această variantă 
anatomică să fie cunoscută preoperator. Identificarea preoperatorie a anomaliei 
vasculare ar preveni chirurgul asupra existenţei unui nerv laringeu inferior nerecurent, 
dar recunoaşterea preoperatorie e dificilă întrucât cele mai multe cazuri sunt 
asimptomatice.  

 

A B C 

Fig. 10 Poziţia nervului recurent faţă de tuberculul Zuckerkandl – după Gauger. A. nervul 
situat înapoia TZ (poziţia obişnuită); B. nervul situat lateral de TZ; C. o situaţie 

neobişnuită, dar cu risc chirurgical: nervul situat lateral devine prin tracţiune antero-
lateral faţă de TZ. 
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Compresiunea esofagului de către artera aberantă poate determina uneori o 
disfagie înaltă însoţită de anxietate şi palpitaţii; pulsul la membrul superior drept poate 
fi afectat în aceste momente [8]; tulburările respiratorii (datorate unei traheomalacii 
asociate) sunt rare şi de intensitate mică[53]. Oricum simptomele apar doar la cca 15% 
dintre purtătorii anomaliei [52]. Anomalia vasculară a fost găsită retrospectiv la pacienţi 
cu nerv laringeu inferior nerecurent prin ultrasonografie duplex, computer-tomografie 
[54], angioRMN şi bariu pasaj [53]. Totuşi selectarea unui grup de pacienţi la care să se 
caute această rară anomalie (sub 1%) este imposibilă la cazurile asimptomatice. 

 

 
IMPLICAŢII CHIRURGICALE 
Prevenirea lezării intraoperatorii a nervilor recurenţi este unul din obiectivele 

esenţiale ale tiroidectomiei. 
Leziunile nervului laringeu superior extern duce la modificări mai puţin 

importante ale vocii, uneori insesizabile. De aceea acesta este “nervul uitat” în cursul 
tiroidectomiei. De altfel nu există date clare cu privire la frecvenţa lezării sale în cursul 
tiroidectomiei. Totuşi prevenirea lezării acestui nerv este importantă, în particular 
pentru persoanele care folosesc intens vocea (cântăreţi, profesori etc).  

Dintre variantele anatomice, tipurile Friedman 1, Cernea 2a-2b şi Kierner 3-4 au 
riscul cel mai ridicat de lezare operatorie, iar frecvenţa acestor tipuri nu e mică: 22.5% 
(Friedman 1) [9], 11-53% (Cernea 2a) [11-20], 10.2-48.3% (Cernea 2b) [11-20], 
respectiv 13% (Kierner 3 şi 4) [12]. 

Pentru prevenirea leziunii acestui nerv există 2 atitudini: evidenţierea nervului 
înainte de ligaturarea pediculului tiroidian superior şi ligatura ramurilor vasculare pe 
capsula tiroidiană. 

Descoperirea nervului laringeu superior extern înainte de ligatura pediculului 
vascular tiroidian superior e susţinută în special de autorii care utilizează 
neuromonitorizarea electrică a acestuia în timpul operaţiei [10,11,13,14,17-19,55]. 

Alţi autori consideră nenecesară descoperirea nervului [15,20,56,57]. Ligatura 
pediculului tiroidian superior nu trebuie însă făcută “în bloc”, ci ramurile vasculare se 
ligaturează individual razant cu capsula tiroidiană (Fig. 12) [58].  

 

A B C 

Fig. 11 Traiectul nervul laringeu inferior nerecurent 
A. tipul 1 - nervul se desprinde din vag în poziţie înaltă şi are traiect descendent, 

învecinat pediculului tiroidian superior; B şi C tipul 2 – nervul se desprinde din vag 
în poziţie joasă; B tipul 2A - traiect transversal C; tipul 2B – traiect ascendent. 
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Ţesutul celular situat pe faţa anterioară a polului superior al lobului tiroidian 
(conţinând eventual nervul tip Cernea 2b) se tracţionează spre medial prin disecţie 
boantă; medial de polul superior al lobului există un spaţiu avascular în care se poate 
pătrunde prin disecţie boantă în imediat contact cu capsula tiroidiană (Fig. 13). 

 

 
 

Descoperirea nervului laringeu inferior în cursul tiroidectomiei este manevra 
esenţială pentru reducerea frecvenţei leziunilor acestui nerv. Această atitudine este 
practic unanim acceptată la momentul actual. Paralizia recurentului apare totuşi chiar şi 
dacă se face identificarea de rutină a nervului (chiar şi combinată cu 
neuromonitorizarea), dar în cele mai multe cazuri este temporară [59]. Mecanismele 
lezării nervului sunt secţionarea, strivirea, pensarea, ligatura, întinderea sau arsura [59]; 
ischemia prin edemul tranzitor intraoperator poate explica o parte din paraliziile 
tranzitorii postoperatorii [60].  

Fig. 12 Ligatura ramurilor vasculare din pediculul superior tiroidian – după Sharma. 

A B C 

Fig. 13 Raporturile nervului laringeu superior extern cu polul superior al lobului tiroidian şi vasele 
pediculului tiroidian superior – după Delbridge; A spaţiul avascular dintre polul superior al lobului 

tiroidian şi muşchiul cricotiroidian; B tipul Cernea 1; C tipul Cernea 2b 
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Cel mai obişnuit loc în care se produce lezarea nervului este în aria ligamentului 
Berry, în vecinătatea punctului de intrare în laringe [22]. Al doilea loc este la nivelul 
încrucişării cu artera tiroidiană inferioară şi ramurile acesteia; ruperea unei ramuri 
arteriale e urmată de hemoragie; aplicarea oarbă a unei pense hemostatice sau a 
electrocauterului pentru obţinerea hemostazei poate duce la pensarea sau arsura  
nervului [27,31,40,61]. 

Pentru  descoperirea nervului trebuie să se ţină seama de raporturile sale cu 
tuberculul Zuckerkandl, ligamentul Berry, artera tiroidiană inferioară şi de faptul că 
nervul nu intră niciodată în parenchimul tiroidian. 

Există 3 căi de abord pentru descoperirea nervului recurent [62]. Abordul lateral 
este cel mai frecvent utilizat în cursul tiroidectomiei. Are avantajul simplităţii şi al 
faptului că permite păstrarea vascularizaţiei paratiroidei superioare. După ligatura venei 
tiroidiene mijlocii şi a pediculului tiroidian superior lobul tiroidian este tracţionat 
medial. Disecţia se face lipit de capsula tiroidiană. Tuberculul Zuckerkandl este cel mai 
important reper; nervul se află posterior sau lateral-posterior de tubercul. Nervul poate fi 
însă mai apropiat sau mai îndepărtat de tubercul şi poate avea diferite înclinaţii fată de 
axul traheei; unghiul dintre direcţia nervului faţă de trahee tinde să fie mai deschis la 
persoanele cu gâtul scurt [24]. În situaţia rară în care nervul trece anterior de tubercul 
disecţia strict în contact cu capsula tiroidiană şi ligatura numai a elementelor vasculare 
care intră în perenchimul tiroidian previne lezarea nervului ca urmare a confundării cu 
un o ramură arterială. posibilitatea ramificării nervului la acest nivel trebuie avută în 
vedere; un nerv subţire ar putea să fie de fapt doar ramura posterioară, iar ramura 
anterioară să fie lipită de porţiunea posterioră a lobului tiroidan. Această ramură trebuie 
căutată prin disecţie extracapsulară, în contact intim cu glanda. După identificare nervul 
va fi descoperit spre intrarea în laringe. La nivelul ligamentului Berry nervul poate fi 
acoperit de o prelungire a acestuia; disecţia în lungul nervului deja descoperit permite 
secţionarea acestui ţesut în siguranţă după care apare punctul de intrare a nervului în 
laringe. Trebuie să se ţină seama de posibilitatea ramificării nervului la acest nivel 

Abordul inferior este potrivit în cazul reintervenţiilor şi a guşilor voluminoase 
fără extensie retrosternală [62]. Nervul e descoperit în ţesutul areolar de la baza gâtului, 
departe de cicatricea de la prima intervenţie. Nervul e situat în şanţul traheoesofagian în 
stânga şi lateral de acesta în dreapta (mai îndepărtat de esofag şi trahee). Odată 
descoperit nervul va fi eliberat din ţesutul cicatriceal, disecţia avansând spre intrarea în 
laringe. Metoda este mai dificilă decât cea prin abord lateral şi are un risc mai mare de 
devascularizare a glandelor paratiroide [62]. 

Abordul superior identifică nervul la intrarea sa în laringe; e util în guşile 
voluminoase retrosternale [62]. Deşi poziţia sa la acest nivel este constantă nervul este 
dificil de găsit datorită aderenţei sale la ligamentul Berry. Fiind vorba de guşi 
voluminoase poate fi utilă secţionarea muşchilor sternotiroidieni; după ligatura 
pediculului superior nervul va putea fi identificat caudal de fibrele constrictorului 
inferior, la aproximativ 1 cm de marginea inferioară a cartilajului tiroid. După 
identificarea nervului la intrarea în laringe disecţia se continuă caudal pentru a identifica 
o eventuală a doua ramură nervoasă. 

Situaţia cea mai periculoasă este existenţa unui nerv laringeu inferior cu traiect 
nerecurent. Identificarea preoperatorie a anomaliei vasculare care “anunţă” această 
variantă anatomică e posibilă, dar e căutată  numai la cazurile simptomatice (disfagia 
lusoria); aceste cazuri sunt însă rare.  
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Imposibilitatea identificării nervului din partea dreaptă folosind criteriile 
menţionate mai sus atrage atenţia asupra unui eventual nerv nerecurent. Disecţia în 
imediata vecinătate a capsulei tiroidiene şi aplicarea ligaturilor numai pe elementele 
vasculare care intră în parenchimul tiroidian (inclusiv în cazul vaselor din pediculul 
tiroidian superior) previn lezarea nervului. Nervul nerecurent poate avea un traiect 
descendent, în vecinătatea pediculului tiroidian superior, un traiect transversal sau chiar 
un traiect ascendent, în vecinătatea arterei tiroidiene inferioare. 

Toniato relatează un caz în care nervul laringeu inferior nerecurent era asociat cu 
o modificare a poziţiei vagului. Nervul vag (situat în mod obişnuit între artera carotidă 
internă şi vena jugulară internă) era la un pacient cu nerv laringeu inferior nerecurent cel 
mai medial element al mănunchiului vasculo-nervos cervical[5]. Nervul vag situat 
medial de artera carotidă internă ar putea deci sugera existenţa unui nerv cu traiect 
nerecurent. Din păcate observaţia este singulară. 

 
CONCLUZIE 
Pentru o chirurgie sigură a glandei tiroide chirurgul trebuie să ţină seama de 

reperele anatomice consacrate şi de existenţa variantelor anatomice. 
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