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Iniţierea studiului în problematica morfologiei 
funcţionale a sistemului stomatognat  

 

 

 Sistemul stomatognat reprezintă un ansamblu de ţesuturi şi 
organe, diferite din punct de vedere anatomic, dar care sunt 
armonizate morfologic în scopul îndeplinirii funcţiilor de 
masticaţie, deglutiţie, fonaţie şi fizionomie.  

  
Sinonime : 

 sistem stomatognatic  

 biosistem oro-facial  

 sistem masticator 

 aparat masticator 

 aparat manducator  

 

Elemente componente 

 Elementele constitutive ale aparatului dento-maxilar (A.D.M.) 
sunt:  
 oasele maxilare;  
 articulaţiile temporo-mandibulare (A.T.M): 
 musculatura aparatului dento-maxilar, din care fac parte: 

                          - muşchii mobilizatori ai mandibulei,  
                   - muşchii oro-faciali (muşchii mimicii), 
                   - musculatura limbii;  

 dinţii;  
 glandele salivare : 

           - majore; 
           - minore;  

 mucoasa cavităţii bucale 



Oasele  craniului 
 

Scheletul capului sau craniul este format din doua regiuni distincte 
din punct de vedere anato-morfologic si functional. Craniul este 
adaptat in primul rand functiei de protectie a encefalului, 
analizatorilor: acustico-vestibular, vizual, olfactiv, gustativ, si 
viscerelor: digestive, respiratorii de la acest nivel. Chiar daca aparte 
are functie statica,participa prin insertiile musculare pe care le 
gazduieste si la sustinerea functiilor pe care le indeplinesc viscerele 
craniului. 

        In alcatuirea scheletului capului, intra 22 de oase care in 
perioada perinatala prezinta intre ele suturi cartilaginoase sau 
fibroase, ce le confera un anumit grad de mobilitatecat si 
posibilitatea de a creste.  

        In intervalul destinat cresterii, anumite suturi se osifica,oasele 
se sudeaza si craniul apare la adult format dintr-un singur os mare, 
ovoid, cu extremitatea posterioara mai voluminoasa. 

        Oasele sunt in general fixe cu exceptia mandibulei, hioidului si 
oaselor urechii medii, care sunt oase mobile . 

 
  



Craniul este alcatuit din doua parti : 
neurocraniul si viscericraniul 

 
Neurocraniul : este denumit așa datorită faptului că adăpostește 
sistemul nervos central. 
         Neurocraniul este format din 8 oase: frontalul, etmoidul, sfenoidul, 
occipitalul (nepereche), apoi două parietale şi două temporale. 
împreună ele formează calvaria sau bolta craniului şi baza 
craniului. Oasele neurocraniului au forme variate: unele sunt plane, 
altele pneumatice şi altele neregulate. 

 

Osul frontal este un os nepereche, aşezat în partea anterioară a 
craniului, deasupra masivului facial. Este alcătuit din două părţi şi 
anume, o parte verticală şi alta orizontală. 
        Osul frontal prezintă o faţă endocraniană, care vine în raport cu 
creierul, şi alta exocraniană, care vine în raport cu pielea capului. 
Partea verticală se mai numeşte şi scuama frontalului. Pe faţa 
exocraniană se află două proeminenţe orizontale aşezate deasupra 
orbitelor, numite arcadele sprâncenoase. Tot pe faţa exocraniană, 
osul frontal prezintă două proeminenţe osoase situate deasupra 
arcadelor sprâncenoase, numite bose frontale laterale iar medial se 
află bosa frontală medială sau glabela. În interiorul părţii verticale, 



în dreptul glabelei se găsesc nişte cavităţi săpate între tăblia internă 
şi externă a osului, numite sinusurile 
frontale. Inferior, frontalul se articulează cu etmoidul printr-un şanţ 
în 
formă de U deschis posterior, numit şanţ etmoidal. 

 

Osul etmoid este un os nepereche, aşezat în partea anterioară şi 
mediană a bazei craniului, sub porţiunea orizontală a osului frontal. 
El contribuie la formarea peretelui cavităţii craniene, precum şi a 
foselor nazale şi orbitale şi este alcătuită dintr-o parte verticală, o 
parte orizontală şi două mase laterale.  
         Partea orizontală este alcătuită dintr-o lamă osoasă aşezată în 
şanţul etmoidal al frontalului. Ea are o formă dreptunghiulară şi 
prezintă un număr mare de orificii, de unde şi denumirea de lamă 
ciuruită.  Această lamă formează plafonul cavităţii nazale. Prin 
orificiile ei trec nervii olfactivi.    
         Partea verticală este împărţită în două porţiuni: o porţiune 

numită apofiza crista gali şi o porţiune numită lama perpendiculară 

a etmoidului. Masele laterale sunt formaţiuni osoase situate pe 

părţile laterale şi inferioare ale lamei ciuruite, în interiorul lor se 

găsesc săpate nişte cavităţi numite celulele etmoidale 



 

 
 
 

Osul sfenoid este un os nepereche aşezat în partea centrală a 
bazei craniului, între etmoid şi frontal. Osul sfenoid este alcătuit din 
următoarele părţi: corpul sfenoidului, aripile mici, aripile mari şi 
apofizele pterigoide. Corpul sfenoidului are o formă neregulată, 
cuboidală. Pe faţa superioară se observă o adâncitură, depresiune - 
numită şaua turcească, în care este adăpostită glanda hipofiză. În 
corpul sfenoidului se găsesc două cavităţi, numite sinusuri 
sfenoidale, care comunică cu fosele nazale. Aripile mici sunt două 
lame osoase de formă triunghiulară aşezate în plan orizontal. 
Aripile mari sunt două formaţiuni osoase ce se desprind de pe feţele 
laterale ale corpului sfenoidului; ele prezintă trei feţe: o faţă 
cerebrală, care contribuie la formarea endobazei; o faţă orbitală, 
care ia parte la formarea peretelui extern al orbitei; o faţă temporală, 
care formează peretele cutiei craniene, între frontal şi temporal 
(fosa temporală). Apofizele pterigoide sunt două proeminenţe 
osoase care se desprind de faţa inferioară a corpului sfenoidului, 
îndreptându-se vertical în jos. Fiecare apofiza pterigoidă este 
alcătuită din două lame osoase (una internă şi alta externă). Între 
cele două lame se găseşte un spaţiu care poartă numele de fosa 
pterigoidă. 
 

 



 

Osul occipital este un os nepereche situat în partea mediană, 
posterioară şi inferioară a capului. Are două feţe antero-superioare 
(endocraniană) şi postero-inferioară (exocraniană) şi patru 
margini. Faţa endocraniană prezintă fosele cerebeloase, fosele 
cerebrale, protuberanta occipitală internă. Faţa exocraniană 
prezintă protuberanţa occipitală externă, liniile occipitale 
superioare şi inferioare. 
          Osul occipital are forma unui segment de sferă, prezentând în 
partea sa inferioară un orificiu ovalar - gaura occipitală - care 
realizează comunicarea între cavitatea craniană şi canalul rahidian. 
          Occipitalul este alcătuit din patru părţi: partea bazilară, două 
părţi laterale şi scuama occipitalului. Partea bazilară sau corpul, 
apofiza bazilară este situată anterior față de gaura occipitală. Pe faţa 
exocraniană se află - 22 - tuberculul faringian, pe care se insera 
aponevroza faringiană (ce formează peretele superior al faringelui), 



iar pe faţa endocraniană se observă un şanţ numit clivus, în care se 
află bulbul rahidian şi puntea. Părţile laterale sunt două formaţiuni 
osoase neregulate aşezate lateral, de o parte şi de alta a găurii 
occipitale. Pe faţa exocraniană a părţilor laterale se află condilii 
occipitali. Scuama occipitalului este situată înapoia găurii occipitale, 
reprezentând cea mai mare parte a osului occipital. Ea are două feţe, 
una endocraniană, care vine în raport cu creierul mare şi cu creierul 
mic, şi alta exocraniană, care vine în raport cu pielea şi muşchii 
capului.  

 

 

 



Osul temporal este un os pereche aşezat în partea inferioară 
şi laterală a cutiei craniene și participă la formarea bazei craniului 
şi a calotei craniene.  
           Osul temporal este alcătuit din trei părţi; partea pietroasă, 
timpanică şi scuama temporalului. Partea pietroasă sau stânca 
temporalului are două feţe superioare şi două feţe inferioare şi este 
situată la baza craniului, între sfenoid şi occipital şi are forma unei 
piramide. Faţa anterioară a stâncii temporalului se află pe endobaza 
craniului, iar faţa inferioară, pe exobaza craniului. Pe faţa anterioară 
a osului temporal se observă o mică scobitură - impresiunea 
trigemenului - în care se află ganglionul nervului trigemen. Pe faţa 
posterioară se găseşte orificiul endocranian al conductului auditiv 
intern. Faţa inferioară a stâncii temporalului este neregulată, 
prezentând depresiunea numită fosă jugulară.  
          Partea timpanică a osului temporal este situată pe faţa 
exocraniană a temporalului. Este formată dintr-o lamă osoasă, 
curbată în sus şi alcătuieşte trei sferturi din orificiul conductului 
auditiv extern.  
          Scuama temporalului este o lamă osoasă aplatizată, are două 
feţe şi patru margini, de formă aproape semicirculară, situată în 
partea superioară a osului temporal. Pe faţa exocraniană a scuamei 
temporalului se află o proeminenţă osoasă, numită apofiza 
zigomatică, şi o depresiune numită fosa mandibulară.  

 
 

 



Osul parietal este un os lat de formă aproximativ patrulateră, 
situat de o parte şi de alta a liniei mediane, în partea superioară şi 
laterală a craniului. Prezintă o faţă exocraniană convexă şi o faţă 
endocraniană concavă. Pe faţa exocraniană se află bosa parietală şi 
două linii curbe. Pe faţa endocraniană, de formă concavă se găsesc 
fosa parietala şi numeroase şanţuri, în care sunt adăpostite vasele 
sanguine.  
         Marginile osului parietal se articulează cu porţiunea verticală a 
osului frontal (cu care formează sutura coronară), cu scuama 
occipitalului (cu care formează sutura lambdoidă), cu osul parietal 
de pe partea opusă (cu care formează sutura sagitată a craniului) și 
cu scuama osului temporal (cu care formează o sutură scuamoasă). 
 

 

 

 

 

 

 



Viscerocraniul : sau oasele feţei  sunt în număr de 15. Ele se grupează 

formând cele două maxilare. Maxilarul superior este alcătuit din 13 

oase. Acestea sunt: cornetele inferioare, lacrimalele, nazalele, maxilele, 

palatinele, zigomaticele (toate pereche) şi vomerul, singurul nepereche. 

Maxilarul inferior este alcătuit dintr-un singur os, mandibula, care este 

şi singurul os mobil al scheletului capului. Al 15-lea os, hioidul, cu toate 

că este situat la nivelul gâtului, se studiază împreună cu oasele 

feţei. Oasele viscerocraniului sunt unele pneumatice şi neregulate, 

altele plane. 

 

 

 

 



Osul palatin este un os pereche de formă neregulată, aşezat înapoia 
osului maxilar, este format dintr-o lamă osoasă orizontală și alta 
verticală unite în unghi drept. Lama orizontală se uneşte cu cea de 
pe partea opusă, formând treimea posterioară a bolţii palatine. 
Lama verticală este de formă aproximativ patrulateră, formează o 
parte din peretele lateral al cavităţii nazale. 
 

 

Osul zigomatic sau osul malar este un os pereche aşezat în partea 
superioară şi laterală a feţei, El are o formă neregulată, prezentând 
două feţe (una internă şi alta externă), patru margini şi patru 
unghiuri. Faţa externă vine în raport cu pielea şi cu muşchii feţei, 
formând umărul obrazului. Faţa internă intră în constituţia fosei 
temporale. 

 



Osul lacrimal este un os pereche aşezat pe peretele median al fosei 

orbitale, are forma unei lame dreptunghiulare, formând împreună 

cu apofiza frontală a maxilarului canalul nasolacrimal. 

 

Osul nazal are forma unei lame dreptunghiulare. Faţa externă a 

nazalului este acoperită de piele, iar cea internă formează o parte 

din peretele superior şi lateral al fosei nazale. 

Cornetul nazal inferior este un os care se prezintă ca o lamelă 
osoasă de formă triunghiulară. El este fixat printr-o margine de 
peretele extern al fosei nazale, iar  cealaltă margine o are liberă. 
Între cornetul nazal inferior şi peretele lateral al fosei nazale se află 
un spaţiu, numit meatul nazal inferior.  
Vomerul este un os nepereche aşezat în plan median. Marginea lui 
superioară se articulează cu faţa inferioară a corpului sfenoidului. 
Prin marginea lui inferioară vomerul se articulează cu lama 
perpendiculară a etmoidului formând porţiunea osoasă a septului 
nazal. 

 



Maxila sau maxilarul (superior) este un os pereche și 
neregulat, situat în centrul feței, făcând parte din viscerocraniu. Are 
un corp (cu 4 fețe: anterioară, infratemporală, orbitară, nazală) și 4 
procese (zigomatic, frontal, alveolar, palatin); conține sinusul 
maxilar și canale ce străbat maxila (canalul suborbitar, canale 
alveolare). 
        Fiecare maxilă este formată din două oase care s-au sudat în 
timpul dezvoltării embrionare: maxila propriu-zisă și osul 
incisiv . Uneori, cele două părți pot fi separate prin sutura 
incisivă (Sutura incisiva) sau pot fi complet izolate (cheiloschizis 
sau buza de iepure). 

 

 
 

CORPUL MAXILEI 
 

Corpul maxilei  este porțiunea centrală, globuloasă, a maxilei, 
având forma unei piramide triunghiulare. 
          Corpul maxilei are o bază, un vârf, patru fețe (nazală, 

anterioară, infratemporală și orbitară) și trei margini (anterioară, 

posterioară și inferioară) 

 



 

 Fața anterioară  
Fața anterioară  este ușor concavă și situată anterolateral. 
Ea prezintă: 
 gaura suborbitară aflate dedesubtul marginii orbitale - unde 

se deschide canalul infraorbital. 
 fosa canină  o mică depresiune aflată sub gaura suborbitară, 

în care își are originea mușchiul ridicător al unghiului gurii  
 incizura sau scobitura nazală  o scobitură concavă largă, 

semiovală aflată medial și anterior. Incizurele nazale ale 
ambelor maxile participă la delimitarea aperturii piriforme 
ce duce în cavitatea nazală. 

 Fața posterioară sau infratemporală  
        Fața posterioară sau infratemporală  este concavă și rugoasă și 
privește posterolateral formând peretele anterior al fosei 
infratemporală. Este separată de fața anterioară prin procesul 
zigomatic. În partea inferioară ea se articulează cu osul palatin și cu 
procesul pterigoid. 
         Pe fața posterioară se află : 
 tuberozitatea maxilei  o convexitate aflată pe partea 

inferioară a feței posterioare a maxilei 
 orificii alveolare  în număr de 2-3 situate pe tuberozitatea 

maxilei. Orificiile alveolare se continuă în grosimea osului 
cu canalele alveolare  prin care trec ramurile nervoase și 
arteiale  pentru molari 

 Fața superioară sau orbitară priveste superior si formeaza 

planseul orbitei. Posterior, delimiteaza impreuna cu aripa mare 

a osului sfenoid, fisura orbitara inferioara. Prezinta : Santul 

infraorbitar care traverseaza partea posterioara a fetei 

orbitare dinspre posterior spre anterior, transformandu-se 

apoi in canal infraorbitar. Canalul infraorbitar coboara anterior 

si medial, apoi se deschide pe fata anterioara a maxilarului prin 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fosa_infratemporal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fosa_infratemporal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Canalele_alveolare


orificiul infraorbitar. Prelungirea axelor celor doua canale se 

intersecteaza la 1-2 cm anterior de incisivii mediali superiori. 

Din canal se detaseaza canaliculele alveolare ( dentare) 

superioare, anterioare si mijlocii. 

 Fata nazala :  
Este orientata medial, corespunde bazei piramidei si participa la 

delimitarea peretelui lateral al cavitatii nazale 

    Prezinta : 

 Hiatul maxilar Highmore reprezinta deschizatura larga a 

sinusului maxilar, pe osul izolat  

 Santul lacrimal coboara anterior de hiatul maxilar, delimitat 

de doua creste osoase. Este completat de osul lacrimal si 

procesul lacrimal al cornetului nazal inferior in edificarea 

canalului nazo-lacrimal 

 

 

 



 

 

PROCESELE MAXILARULUI : 

     Procesele (apofizele) maxilarului sunt in numar de 4 : frontal, 
zigomatic, palatin si alveolar 
 

Procesul  frontal 
         Se desprinde de la unghiul antero-superior al corpului 
maxilar si se interpune intre osul lacrimal, osul nazal si marginea 
nazala a frontalului;axul mare este oblic, fiind orientat superior, 
posterior si medial; I se descriu doua fete si trei margini: 
          Fata laterala este divizata in doua arii de catre creasta 
lacrimala anterioara care superior care superior se continua cu 
marginea suprorbitala a frontalului iar inferior cu marginea 
infraorbitala a corpului maxilar; pe ea se insera fascia lacrimala si 
fasciculul anterior lidamentului palpebral medial; la unirea crestei 
cu fata orbitala a maxilarului se afla un tubercul mic care serveste 
ca reper pentru pozita sacului lacrmal, 
          a) aria posterioara excavata si neteda , contrebuie la 
formarea santului lacrimal care adaposteste sacul lacrimal ; 
          b) aria posterioara ,orientata antero-lateral prezinta un 
orificiu mic vascular prin care se patrunde in canal lui Parinaud ; 
acesta are un traiect descendent in peretele anterior al sinusului 
maxilar si se termina la nevilul varfului alveolei caninului ;  

Fata mediala a procesului frontal contrebuie la formarea 
peretelui lateral al fosi nazale ; partea postero-superioara se 
articuleaza cu labirintul etmoidal ;uneori prezintand semicelule , 
completeaza peretele celulelor etmoidale anterioare ; sub aceasta 
zona rugoasa , exista o creasta cu un traiect usor oblic antero-
inferior numita creasta etmoidala ;jumatatea posterioara a acestei 
creste se articuleaza cu conca nazala mijlocie , iar jumatatea 
anterioara ,libera ,numita agger nasi, dirijeaza curentii de aer catre 



mucoasa olfactiva ; intre creasta etmidala si creasta concala se afla o 
arie neteda ,concave medial ,care formeaza atriul meatului nazal 
mijlociu; 
 -marginea anterioara a procesului frontal , subtire , rugoasa , se 
articuleaza cu osul nazal corespunzator ; 
 -marginea posterioasa ,numita si marginea lacrimala este mai 
groasa superior mai subtire si mai transanta in partea inferioara ; se 
articuleaza cu marginea anterioara a osului lacrimal ;inferior ea se 
continua cu buza anterioara a santului lacrimo-nazal; 
 -marginea superioara este subtire si se articuleaza cu marginea 
nazala a frontalului, 
 
Procesul palatin 
           Procesul palatin formeaza trei partimi anterioare ale palatului 
dur si a planseului celor doua fose nazale; are forma unei lame 
osoase orizontale, mai groasa anterior si mai subtire posterior care 
se orienteaza medial de la marginea inferioara a fetei nazale a 
corpului maxilar; forma sa este aproximativ trapezoidata cu axul 
mare orientat antero-posterior si baza mica anterior; i se descriu 
doua fete: superioara, inferioara si trei margini: mediala, posterioara 
si laterala; 
 

- fata superioara; este concava in sens transversal, neteda, 
avand aspectul unui sant cu directie  antero-posterioara; 
formeaza planseul fosei nazale corespunzatoare; la 
extremitatea anteromediala, iese in evidenta orificiul superior 
al canalului incisiv; 

 - fata inferioara; este concava, neregulata; in patrimea anterioara 

este orientata oblio antero-inferior, pe cand restul procesului este 
orientat postero-superior; frecvent, de-a lungul suturii mediane 
exista o proeminenta lonitudinala, antero-posterioara, numita 
torus palatin. 
 - in partea posterioara, in apropierea marginii laterala, prezinta 

un sant oblic antero-medial numit sant palatin; el continua santul 



palatin care pleaca de la orificiul inferior al canalului palatin mare 

si este determinat de traictul nervul palatin mare si vasele palatine 

descendente; 

- pe craniul adultului se observa o sutura delicata, sutura incisiva 
situata la unirea patrimii anterioare cu trei patrimi posterioare ale 
acestei fete; la nou nascut si copil se prezinta sub forma unui sant 
interpus intre premaxilar si postmaxilar ; aceasta sutura se intinde 
de la foseta incisiva, pana la intervalul dintre incisivul lateral si 
canin, mai rar pana la intervalul dintre canin si primul premolar. 
Rareori, pe unele cranii de copil, exceptional la adult, se observa 
sutura endomezognatica sau sutura lui d'Albrecht, situata inaintea 
celei incisive; rezulta din sutura proceselor palatine laterale ale 
premaxilarului si ajunge la alveola incisivului lateral. 
- marginea mediala, rugoasa, este mai groasa in partea 
anterioaea decat in cea posterioaea; se articuleaza cu cea din 
partea opusa la nivelul suturii palatine mediane; marginea 
mediala a celor doua procese palatine se curbeaza superior si 
formeaza creasta nazala; in partea anteriora aceasta creasta 
prezinta aspectul unei lamele sagitale si a fost numita creasta 
incisiva; creasta nazala se articuleaza cu marginea inferioara a 
vomerului si cartilajul vomero-nazal; creasta incisiva se 
prelungeste anterior cu o apofiza ascutita, care, impreuna cu cea 
de pe osul opus formeaza spina nazala anterioara. La 
extremitatea anterioara a acestei margini, inapoia incisivilor 
centrali, sutura palatina mediana se termina la nivelul unei fosete 
variabile ca forma si dimensiune la diferiti subiecti, numita fosa 
incisiva. In profunzimea acestei fosete pot fi observate, unul, doua 
sau chiar patru orificii inferioare ale canalelor incisive; 

Cand orificiul este mic, canalul are forma unui ,,Y''; el se 
divizeaza in doua canale laterale care se deschid in fosa nazala 
corespunzatoare, de fiecare parte a crestei incisive; cand exista doua 
canale laterale, ele rezulta din interpunerea osului premaxilar; prin 
ele trec: ramul terminal al arterei palatine descendente si nervul 



nazoincisiv; uneori mai sunt doua canale in planul median numite 
canale incisive anterior si posterior;  

Scarpa considera ca nervii nasoincisivi trec prin canalul 
median posterior iar anterior nu este decat un canal diploic. 
  - marginea posterioara a procesului palatin, subtire si rugoasa 
estet transecersala; se articuleaza cu marginea anterioara a lamei 
orizontale a palatinului, formand sutura palatina transversa. 
  - marginea laterala desparte fata nazala a maxilarului de fata 
interna a procesului alveolar. 
 
Procesul alveolar 
 Este gros , arcuit , mai lat posterior si excavat pentru a forma 
alveolei in care sunt incastrate radacinile dintilor ;formeaza cu cel 
din partea opusa , arcul alveolar . 
Alveolele dentare 
 Despartite intre ele prin septul interalveolar, alveolele dentare 
sunt opt la numar si variaza ca forma si dimensiune dupa dintii 
carora le sunt destinate ;cavitatea pentru canin este cea mai adanca 
;cele pentru molari sunt cele mai largi si divizata in trei alveole prin 
septuri interradiculare ;cele pentru incisive, canin si premolarul doi 
sunt simple;cea a primului premolar este uneori despartita in doua 
alveole secundare ;varful fiecarei alveole este perforat de un orificiu 
mic sau canal, prin care patrund vasele si vervii dentari 
corespunzatori ; peretii alveolari externi, care formeaza juga 
alveolaria sunt mai subtire decat cei interni. 
 
Sinusul maxilar 
 Este o cavitate piramidala, situata in profunzimea corpului 
osului maxilar; dimensiunile sale variaza de la capacitati foarte mici, 
pana la capacitati foarte mari; in medie, voluml sau de 10-15 cm3 . 
Logan Turner da urmatoarele dimensiuni pentru un sinus adult de 
marime mijlocie: inaltimea in dreptul primului molar 3,5 cm, latimea 
2,5 cm si adancimea (antero-posterioara) 3,2 cm; frecvent pe acelasi 



subiect, sinusurile maxilare sunt asezate asimetric si au forme si 
dimensiuni diferite. 
   Sinusului mxilar i se pot descrie: patru pereti, o baza, un varf si 
prelungiri in numar variabil: 
   - peretele  anterior, corespunde peretelui anterior al corpului 
maxilarului si este subtire; in grosimea sa, coboara canalul lui 
Parinaud iar in partea superioara a sa proemina extremitatea 
anterioara a canalului infraorbital; 
  - peretele posterior, copespunde tuberozitatii maxilare; desparte 
sinusul de fosele pterigopalatina si infratemporala;  
 - peretele superior, desparte sinusul maxilar de fosa orbitala; este 
foarte subtire; pe fata sa maxilara proemina relieful santului si 
canalului infraorbital; 
 - peretele inferior, are aspectul unui sant larg, care se formeaza intre 
extremitatile inferioare ale fetelor anterioara, infratemporala si 
nazala ale corului maxilar; el corespunde procesului alveolar;  

O lama fina de os, ce apartine alveolelor molarilor si celui de al 
doilea premolar, desparte acesti dinti de cavitatea sinusala; aceasta 
dispozitie topografica si structurala explica frecventa sinuzitelor de 
origine dentara (sinuzita maxilara odontogena); 
 - baza sinusului maxilar este constituita de fata nazala a corpului 
maxilar si prelungirile oaselor vecine. 
 - varful sinusului maxilar, orientat lateral, ajunge in procesul 
zigomatic al maxilarului; 
- prelungirile sinusului maxilar; sunt multe si variabile ca forma 

de la un subiect la altul: 
 - prelungirea zigomatica continua cavitatea sinusala in procesul 

zigomatic si uneori in corpul osului zigomatic; 
 
- prelungirea alveolara se afla in partea cea mai decliva a cavitatii 
sinusale, in jurul reliefului determinat de alveolele dintilor sinusali: 
aceasta prelungire confera posibilitatea drenarii sinusului maxilar, 
pe cale alveolara; 



 - prelungira palatina inferioara se afla intre lamele procesului 
palatin; existenta sa este conditionata de cea a prelungirii alveolare. 
 

  

 

 

 

 
 
 



MANDIBULA 
 
Mandibula sau maxilarul inferior  este un os median și 
nepereche situat în partea inferioară a feței; este singurul os 
mobil al scheletului visceral.  
 Mandibula este formată din două jumătăți simetrice, 
independente la făt și sudate pe linia mediană la adult. Prezintă 
un corp și două ramuri.  
 Corpul în formă de potcoavă are 2 fețe (externă, internă), 2 
porțiuni (superioară - porțiunea alveolară, inferioară - baza 
mandibulei) și 2 margini (inferioară, superioară); pe marginea 
superioară (arcada alveolară inferioară) se află dinții mandibulari.  
 Ramurile mandibulei în formă de lame patrulatere 
îndreptate oblic în sus și înapoi prezintă 2 fețe (laterală, medială), 
4 margini (anterioară, posterioară - parotidiană, inferioară și 
superioară), 2 procese (procesul coronoidian și procesul 
condilian). Procesul condilian se articulează cu temporalul 
(articulația temporomandibulară). Mandibula este străbătută de 
canalul mandibulei. 
 
Corpul mandibulei  este porțiunea orizontală a mandibulei ce se 
extinde posterior până la unghiul mandibulei, este concav înapoi 
având forma de potcoavă sau forma unui "U". Are două porțiuni: una 
inferioară, mai compactă - baza mandibulei - și alta superioară, 
care poartă dinții - porțiunea alveolară. Limita dintre cele două 
porțiuni se prezintă ca o strangulare a corpului. Unii autori 
consideră baza mandibulei ca fiind marginea inferioară a corpului. 
Corpul mandibulei are două fețe - una externă (anterioară) și alta 
internă (posterioară) - și două margini - una inferioară, și alta 
superioară, pe marginea superioară (arcada alveolară inferioară) se 
află dinții mandibulari. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Os


 

Fața externă 
 Fața externă sau fața anterioară are pe linia mediană o 
creastă verticală puțin proeminentă - simfiza mentonieră , care 
este locul de fuziune a celor două jumătăți din care se formează 
mandibula, este fibrocartilaginoasă la făt și se osifică în primul an 
de viață. Simfiza mentonieră se continuă în jos printr-o 
proeminență triunghiulară, cu baza în jos, - protuberanța 
mentonieră, care este caracteristică speciei umane. Lateral de 
simfiza mentală, sub dinții incisivi și deasupra protuberanței 
mentoniere se află o depresiune - foseta mentonieră (numită 
și foseta mentală sau foseta incisivă) - pe ea se inserează 
mușchiul mentonier (mental) . Lateral de protuberanța mentonieră 
se află câte un mic tubercul mentonier . Protuberanța 
mentonieră și tubercul mentonier formează baza osoasă a 
mentonului (bărbiei). 
  Pe protuberanța mentonieră se află două puncte 
craniometrice: gnation care reprezintă punctul cel mai inferior al 
liniei mediane a mandibulei și pogonion  care este punctul 
median cel mai anterior a protuberanței mentale în plan sagital. 
 
 



Lateral de protuberanța mentonieră la jumătatea înălțimii 
corpului mandibulei, sub premolarul al doilea, se află un orificiu 
rotund -gaura mentonieră  - prin care trece mănunchiul vasculo-
nervos mentonier: ramura mentonieră a arterei alveolare inferioare, 
vena mentonieră și nervul mentonier (Nervus mentalis). Gaura 
mentonieră reprezintă orificiul anterior al canalului mandibular.  
 De la tuberculul mentonier, sub gaura mentonieră pornește, în 
sus și înapoi, o creastă - linia oblică  - care se termină pe marginea 
anterioară a ramurii mandibulei.  
 Pe linia oblică se inserează unii mușchi pieloși: anterior se 
inserează mușchiul coborâtor al buzei inferioare, iar posterior și 
sub această inserție se inserează mușchiul coborâtor al unghiului 
gurii. Sub linia oblică, în apropierea marginii inferioare sau pe 
partea externa a acesteia, se inserează pielosul gâtului . 

 

Fața internă 
 Fața internă sau fața posterioară prezintă pe linia mediană 
lângă marginea inferioară patru mici proeminențe osoase: două 
superioare numite spina mentonieră superioară sau spina geni 
superioară  și două inferioare numite spina mentonieră 
inferioară  sau spina geni inferioară.  Pe spina mentonieră 
superioară se inseră mușchiul genioglos , iar pe spina mentonieră 
inferioară mușchiul geniohioidian. Spinele mentoniere uneori 
fuzionează formând o proeminență unică, sau pot lipsi. Deasupra 
spinelor mentoniere adesea se află gaura linguală (geniană) ce 

duce într-un canal ce străbate mandibula și care conține o ramură 
a arterei linguale.  Pe fața internă a corpului mandibulei se află 



o creastă oblică - linia milohioidiană  - ce se extinde de la un 
punct aflat sub spinele mentoniere până la marginea anterioară a 
ramurii mandibulare posterior de ultimul dinte molar. Linia 
milohioidiană împarte fața internă a corpului mandibulei în două 
porțiuni: una deasupra acestei linii care corespunde cavității 
bucale, alta sub această linie care corespunde gâtului. Pe linia 
milohioidiană se inserează mușchiul milohioidian . 

Deasupra capătului posterior al liniei milohioidiană se 
inserează porțiunea milofaringiană  a mușchiului constrictor 
superior al faringelui. Deasupra porțiunii mediale a liniei 
milohioidiene se află o depresiune triunghiulară - foseta 
sublinguală  - care găzduiește glanda sublinguală. Dedesubtul liniei 
milohioidiene, spre extremitatea posterioară, se află o altă 
depresiune, alungită - fosetă submandibulară - care găzduiește 
glanda submandibulară. Deasupra liniei milohioidiene, la nivelul 
premolarilor, se găsește o proeminență inconstantă - torusul 
mandibular, care are o prevalență de 6% în populația albă și poate 
fi o jenă în purtarea unei proteze dentare, în acest caz fiind 
îndepărtată pe cale chirurgicală. 
 
Marginea inferioară 
 Marginea inferioară a corpului mandibulei se extinde 
posterolateral de la simfiza mentonieră până la marginea 
inferioară a ramurii mandibulei. De o parte și de alta a liniei 
mediane pe fața internă se află o depresiune - fosa digastrică - 
pe care se inserează porțiunea anterioară a mușchiului digastric. 
Lateral de fosa digastrică, se află un șanț determinat de trecerea 
arterei faciale. 
 
Marginea superioară 
 Marginea superioară corespunde porțiunii alveolare a 
corpului mandibulei (numită și procesul alveolar inferior). Pe 
partea liberă de sus a porțiunii alveolare se află  arcada alveolară 
inferioară cu 16 alveole dentare în care se află rădăcinile dinților 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mu%C8%99chiul_constrictor_superior_al_faringelui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mu%C8%99chiul_constrictor_superior_al_faringelui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mu%C8%99chiul_constrictor_superior_al_faringelui


inferiori. Rădăcinile dinților sunt fixate de alveole dentare prin 
intermediul periodontului (numit și ligamentul alveolo-dentar sau 
ligamentul periodontal). Alveolele dentare sunt separate între ele 
prin niște pereți osoși numiți septuri interalveolare . Alveolele 
dentare sunt fie uniloculare, fie multiloculare după numărul 
rădăcinilor dinților. Alveolele dentare ale dinților incisivi, canini, 
premolari sunt uniloculare - conțin o singură rădăcină dentară. 
Alveolele dentare ale dinților molari sunt multiloculare - conțin 2 sau 
3 rădăcini dentare, care sunt separate între ele prin septuri 
interradiculare. 
  Pe fața anterioară a porțiunii alveolare se află niște 
proeminențe verticale, numite eminențe alveolare, acestea 
corespund reliefului alveolelor dinților frontali (incisivi și canini) 
care proemină în afară. Pe partea posterioară a porțiunii alveolare a 
mandibulei, sub dinții molari și pe creasta buccinatorului (ce se află 
posterior de ultimul molar pe porțiune inferioară a marginii 
anterioare a ramurii mandibulei) se inserează mușchiul buccinator. 
 

Ramurile mandibulei sunt două lame de formă patrulateră, 

care se ridică oblic în sus și înapoi de o parte și de alta de la 
extremitățile posterioare ale corpului mandibulei. Ramurile 
prezintă 2 fețe: laterală, medială, 4 margini: anterioară, 
posterioară, inferioară și superioară, 2 procese aflate pe marginea 
superioară: procesul coronoidian și procesul condilian. Procesul 
condilian se articulează cu osul temporal formând articulația 
temporomandibulară. Ramurile formează cu corpul un unghi -
 unghiul mandibulei. Valorile medii a unghiului mandibulei sunt 
de 133° la vârsta de 0-2 ani, 128° la 7-10 ani, 124° la adult. 127° 
la persoanele senile. Pe vârful unghiului mandibulei se găsește 
un punct craniometric - gonion ce reprezintă punctul cel mai 
lateral, inferior și posterior al unghiului mandibulei. 
 
 
 



Fața laterală 
         
         Fața laterală a ramurii mandibulei are puține elemente 
anatomice distinctive. În porțiunea ei infero-posterioară și pe 
unghiul mandibulei se află o suprafață rugoasă alungită -
 tuberozitatea maseterică  pe care se inserează mușchiului 

maseter. 
 
Fața medială 
 Fața medială a ramurii mandibulei este mai accidentată. 
La mijlocul ei se află gaura mandibulei, prin care pătrunde 

mănunchiul vasculonervos alveolar inferior: artera și vena 
alveolară inferioară  și nervul alveolar inferior. Gaura mandibulei 
reprezintă orificiul posterior al canalului mandibular. Gaura 
mandibulei este mărginită anterior de o proeminență triunghiulară 
- lingula mandibulei care este un reper pentru anestezierea 
locală a nervului mandibular; lingula mandibulei acoperă parțial 
gaura mandibulei.  
 Pe lingula mandibulei se inserează ligamentul 
sfenomandibular. Gaura mandibulei este mărginită posterior, 
uneori, de o altă proeminență - antilingula, aceasta fiind întâlnită 
în 50% de cazuri. De la marginea inferioară a găurii mandibulei, 
cu direcția în jos și anterior, spre corpul mandibulei, pleacă un 
șanț - șanțul milohioidian  pe unde coboară artera milohioidiană 
și nervul milohioidian. 
  În partea inferioară a feței mediale, către unghiul 
mandibulei, se află o suprafață rugoasă - tuberozitatea 
pterigoidiană  pe care se inserează mușchiului pterigoidian 

medial. 
 
Marginea anterioară 
 Marginea anterioară a ramurii mandibulei este ascuțită, 
se continuă în jos cu linia oblică de pe corpul mandibulei. Pe fața 
medială a ramurii mandibulei lângă marginea anterioară se află o 
creastă - creasta temporală care coboară pe fața medială a 



procesului coronoidian de la vârful lui până la un punct aflat 
posterior de ultimul molar. Pe creasta temporală se inserează 
mușchiul temporal. Posterior de ultimul molar se află o depresine 
rugoasă - fosa retromolară , mărginită medial de porțiunea 
inferioară a crestei temporale și lateral de linia oblică. Porțiunea 
orizontală infero-anterioară a fosei retromolare este numită 
triunghiul retromolar. În interiorul triunghiul retromolar se află o 
creastă - creasta buccinatorului ce se extinde de la baza 
procesului coronoidian a mandibulei până la un punct aflat 
posterior de ultimul molar; unii autori consideră creasta 
buccinatorului ca fiind creasta temporală. Pe creasta 
buccinatorului de inserează porțiune mandibulară a mușchiul 
buccinator. 
Marginea posterioară 
 Marginea posterioară a ramurii mandibulei numită 

și marginea parotidiană se extinde de la procesul condilian până 

la unghiul mandibulei, și este ușor convexă în porțiunea sa 

superioară și concavă în porțiunea sa inferioară. Ea lasă o 

impresiune adâncă pe fața anterioară a glandei parotide, care 

înconjoară această margine. 

Marginea inferioară 
 Marginea inferioară a ramurii mandibulei se continuă 
anterior cu marginea inferioară a corpului. Marginea inferioară se 
întâlnește cu margini posterioară la unghiul mandibulei . Unii 
autori nu acceptă termenul de "margine inferioară", considerând 
că unghiul mandibulei este format din întâlnirea marginii 
posterioară a ramurii mandibulei cu marginea inferioară a corpului 
mandibulei. 
Marginea superioară 
 Marginea superioară a ramurii mandibulei este subțire, 
are 2 prelungiri: una anterioară - procesul coronoidian  și alta 
posterioară - procesul condilian. Între aceste două procese se 
află o scobitura adâncă - incizură (scobitura) mandibulei - prin 



care trece mănunchiului vasculonervos maseterin spre mușchiul 
maseter: arteră maseterină, nervul maseterin. 
 

Procesul coronoidian sau apofiza coronoidă este o lamă 
triunghiulară, turtită transversal (lateral), situată la capătul anterior 
al marginii superioare a ramurii mandibulare, are un vârf ascuțit 
îndreptat în sus și o baza ce se confundă cu marginea superioară 
a ramurii mandibulei. Marginea anterioară a procesului 
coronoidian se continuă cu marginea anterioară a ramurii 
mandibulare, iar marginea posterioară formează peretele anterior 
al incizurii mandibulei.  
 Pe fața medială a procesului se află o creasta - creasta 
temporală - care coboară de la vârful lui până la un punct aflat 
posterior de ultimul molar. Pe procesul coronoidian se inseră 
mușchiul temporal. Inserția muschiului temporal se face pe fața 
medială, vârful, marginile anterioară și posterioară ale procesului 
coronoidian, pe creasta temporală și pe marginea anterioară a 
ramurii mandibulei până aproape de al treilea dinte molar. 
 Procesul condilian sau apofiza condiliană  este situat la 
capătul posterior al marginii superioare a ramurii mandibulare, 
posterior de incizura mandibulei și este format de colul mandibulei 
și capul mandibulei. 
 
Capul mandibulei sau condilul mandibular  se află pe porțiunea 
superioară a procesului condilian, este turtit antero-posterior, are o 
formă elipsoidă, cu axul mare îndreptat medial și înapoi. Capul 
mandibulei are două versante (povârnișuri) separate de 
o creastă transversala: versantul anterior articular și versantul 
posterior nearticular, mai abrupt.  
 Versantul anterior și creasta sunt acoperite de un strat subțire 

de cartilaj și formează o suprafață articulară, care se articulează cu 

fosa mandibulara a temporalului și formează articulația 

temporomandibulară. Versantul posterior nearticular poate fi 

acoperit numai pe o mică întindere de fibrocartilaj. 



 
Colul mandibulei este o coloană îngustă aflată sub capul 

mandibulei. Pe partea postero-externă a colului mandibulei se 
inseră ligamentul lateral al articulației temporomandibulare, iar pe 
pe partea postero-medială a colului mandibular se inseră 
ligamentul medial al articulației temporomandibulare.  
 Pe partea antero-medială a colului se află o depresiune mică 
- foseta pterigoidiană - pe care se inserează mușchiul 
pterigoidian lateral. Între colul mandibulei și ligamentul 
sfenomandibular se formeaza butoniera retrocondiliană 
Juvara  prin care trec nervul auriculotemporal, artera maxilară și 

vena maxilară. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICULATIA TEMPORO-MANDIBULARA 
 

Articulaţia temporo-mandibulară ( sau ATM-ul, cum mai este 
prescurtat) este cea mai importantă şi mai complexă articulaţie a 
craniului uman. 
Caracteristicile principale ale ATM: 

 Este o articulaţie sinovială, care uneşte mandibula de 
craniu; 

 Este o diartroză; 
 Este o articulaţie bicondiliană; 
 Are o dublă mobilitate, participând astfel la realizarea 

funcţiilor aparatului stomatognat: masticaţie, fonaţie, 
deglutiţie, mimică. 

Tulburările articulaţiei temporo-mandibulare sunt dureroase şi 

apar cel mai frecvent că urmare a unor traumatisme, a 

bruxismului sau pot fi cauza unei ocluzii dezechilibrate( restaurări 

incorect adaptate ocluzal, edentaţii, migrări dentare). 

 

 

 



Componentele ATM: 
          1. Din partea osului temporal al craniului: 
 Tuberculul articular sau eminenţa glenoidă:  este situat 
anterior de fosa mandibulară şi se prezintă sub forma unei pante 
convexe, limitate inferior de o muchie, care reprezintă limita 
excursiei maxime a condilului mandibular. Este acoperit de un strat 
subţire de ţesut fibros, mai gros la mijloc şi în partea exterioară, care 
are rol protector şi facilitează mişcările de frecare articulare. 
Cavitatea glenoidă sau fosa mandibulară: este situată pe faţă internă 
a osului temporal, între cele două rădăcini, transversă şi 
longitudinală, ale zigomei, şi găzduieşte în repaus condilul 
mandibular.  Are formă semiovoidală cu adâncimea medie de 6-7 
mm, fiind concavă atât în sens latero-medial cât şi antero-posterior. 
La adult, adâncimea fosei mandibulare variază în funcţie de tipul de 
ocluzie şi de stereotipul de masticaţie. Cu cât versantele cuspidiene 
ale dinţilor sunt mai înclinate, cu atât fosa mandibulară este mai 
adâncă. 
 
2. Din partea mandibulei: 
 Condilul mandibular: reprezintă extremitatea superioară a 
procesului posterior al ramurii mandibulei. Are forma unui trunchi 
de con, elipsoidală, cu baza mare orientată superior şi acţionează 
ca un pivot al mişcărilor mandibulare. Are convexitate dublă, în 
plan frontal şi sagital. 
3. Discul sau meniscul articular: ocupă spaţiul dintre 
suprafeţele articulare oasoase. Este o formaţiune fibro-
cartilaginoasă cu formă de lentilă biconcavă, care rezolvă 
incongruenţa dintre suprafeţele articulare, craniană şi condiliană. 
Cel mai important rol al discului articular este acela de a-şi 
modifica poziţia şi forma în aşa fel încât să se adapteze volumului 
dintre suprafeţele articulare în orice fază a mişcărilor 
mandibulare. El se inseră, prin expansiuni sau aripioare, pe 
tuberculii median şi lateral ai condilului şi pe faţa posterioară a 
colului mandibulei. Condilul şi aparatul discal formează astfel un 



complex anatomic şi fiziologic indisociabil, complexul condilo-
discal.  
 Meniscul articular împarte articulaţia în două compartimente: 
unul superior (supradiscal, sau temporo-discal) în care sunt 
posibile mişcări de translaţie şi unul inferior (infradiscal sau disco-
mandibular) în care se efectuează mişcări de rotaţie. 
 
Elementele de unire alea ATM: 
 Capsula articulară: este o membrană de natură conjunctivă, 
are formă conică, cu baza mare spre craniu şi vârful la nivelul 
colului condilian. Este subţire, alcătuită din colagen alb, şi prezintă 
în interior  o membrană sinovială.  Aderă de discul articular, 
contribuind astfel la delimitarea celor două compartimente 
articulare, leagă componenetele osoase ale articulatiei între ele , 
susţine membrana sinovială şi este sediul unor terminaţii nervoase. 
Membrana sinovială căptuşeşte doar faţa internă a capsulei, nu 
acoperă suprafeţele osoase articulare şi nici meniscul. Aceasta 
delimitează cavitatea sinovială, plină cu lichid sinovial. 
 Ligamentele articulare: sunt de natură colagenică, întinse de 
la baza craniului la colul condilului şi au rolul de a întări  faţa 
medială şi laterală a capsulei. Acestea sunt în număr de două, unul 
medial şi unul lateral şi intervin în controlul proprioceptiv al 
mişcărilor articulare. 
În condiţii patologice, capsula articulară şi ligamentelele devin laxe, 
favorizând apariţia subluxaţiilor şi luxaţiilor temporo-
mandibulare, cu o simptomatologie dominată de durere. În cursul 
luxaţiilor se pierd raporturile normale dintre suprafeţele articulare, 
cu ieşirea condilului din fosa mandibulară în sens anterior, posterior 
sau lateral. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSCULATURA APARATULUI DENTO-
MAXILAR 

 
 

Musculatura aparatului dento-maxilar ocupa un rol important in 
functiile acestuia. Din punct de vedere anatomo-functional, este 
grupata in : 
 Muschii mobilizatori ai mandibulei 

                   Muschii ridicatori 
                   Muschii coboratori 
                   Muschii propulsori 
 Muschii fetei ( expresiei si mimicii ) 

                   Muschii oro-faciali 
                   Muschii periorofaciali 
 Muschii striati ai viscerelor 

                   Muschii limbii 
                   Muschii vavului palatin 
                   Muschii faringelui 
                   Muschii laringelui 
 
Muschii ridicatori ai mandibulei sunt : 
 Muschiul temporal 
 Muschiul maseter 
 Pterigoidianul intern  

Muschii coboratori ai mandibulei sunt : 
 Muschiul geniohioidian 
 Muschiul milohioidian 
 Pantecele anterior al digastricului 

Muschii propulsori ai mandibulei sunt : 
 Muschiul pterigoidian extern ( lateral ) 

 

 



Muşchiul temporal 
Este cel mai puternic muşchi masticator, are forma unui evantai şi 
este situat în fosa omonimă. La exterior este acoperit de fascia 
temporală 
. 
 origine : fosa temporală ( linia curbă temporală inferioară) 
 inserții : apofiza coronoidă și marginea anterioară a ramurii 

ascendente mandibulare (ramura verticală) 
 acțiune: ridicarea mandibulei( prin contracția întregului 

mușchi) și retruzie (prin contracția fasciculului posterior) 
 inervație : nervul trigemen, ramura inferioară (nervul maxilar 

inferior) 
 caracteristici : mușchi pereche, aplatizat și lărgit în evantai, 

format din fibre cu dispoziție verticală (fibre anterioare), 
oblice și orizontale (fibre posterioare). 
 

 

 

 

 

 



Muşchiul maseter  
 Prezintă o porţiune superficială şi una profundă, fibrele cărora 
formează o încrucişare musculară. Muşchiul are aspectul unui 
patrulater şi este situat pe faţa laterală a 
mandibulei. La exterior este acoperit de fascia maseterică 
 origine : marginea inferioară a arcadei zigomatice 
 inserții : pe mandibulă în jumătatea inferioară și laterală a 

ramurii verticale și pe unghiul mandibular. 
 acțiune: ridicarea mandibulei 
 inervație : nervul trigemen, ramura inferioară (nervul maxilar 

inferior) 
 caracteristici : mușchi pereche, puternic, de formă 

rectangulară, situat anterior de glanda parotidă; este 
mușchiul masticator plasat cel mai superficial. 
 

 

 

 

 

 



Muşchiul pterigoidian medial 
Are formă patrulateră şi este aşezat pe faţa internă a ramurii 
mandibulei. 
 origine : fosa pterigoidiană și suprafața medială (internă) a 

lamei pterigoidiene laterale a osului sfenoid. 
 inserții : fața internă și inferioară a ramurii ascendente 

mandibulare. 
 acțiune: ridicarea mandibulei 
 inervație :nervul trigemen 
 caracteristici : mușchi pereche, de formă rectangulară. 

Muşchiul pterigoidian lateral 

Este situat superior celui medial,fiind format dintr-un fascicul 

superior sau sfenoidal şi unul inferior sau pterigoidian  

 Mușchiul pterigoidian extern (lateral) 

Acesta prezintă două fascicule (superior și inferior)  

 origine : fața externă a aripii mari a sfenoidului( fasciculul 

superior) și suprafața externă a lamei laterale (externă) a 

osului sfenoid (fasciculul inferior) 

 inserții : foseta antero-internă a condilului mandibular. 

 acțiune: inițiază deschiderea gurii (coborârea mandibulei), 

protruzie și respectiv lateralitate (în contracție unilaterală de 

partea mișcării) 

 inervație : nervul trigemen 

 caracteristici : mușchi pereche, scurt, de formă triunghiulară, 

aplatizat și plasat aproape orizontal; este format din fasciculul 

superior și cel inferior. 



 

 
 
 
 
 
 

MUSCHII LIMBII 
 

 Muschii limbii sunt muschi striati, in numar de 17, opt pereche 
si unul nepereche. Dupa originea lor se clasifica in muschi extrinseci 
(scheletici) si muschi intrinseci (nescheletici). 
Insertii. 
    Muschii extinseci au origine pe oasele invecinate si prin 
contractie modifica pozitia limbii. Ei sunt reprezentati de genioglos, 
hioglos, stiloglos, palatoglos, faringoglos si amigdaloglos. 
 Muschiul genioglos este cel mai puternic muschi al limbii. Se 

insera la nivelul apofizelor genii superioare, de unde fibrele 
sale se indreapta spre fata dorsala a limbii. Prin contractia 
fibrelor anterioare varful limbii  este tras infero-posterior, 



fibrele mijlocii produc propulsia limbii, iar fibrele inferioare 
mobilizeaza limba supero-posterior. Contractia in ansamblu a 
fibrelor musculare confera limbii o forma globuloasa, aplicand-
o in acelasi timp pe planseul bucal.  

 Muschiul hioglos este dispus pe marginea limbii. Se insera la 
nivelul osului hioid si apoi pe fata laterala a septului lingual. 
Asigura retropulsia si coborarea limbii. 

 Muschiul stiloglos se insera pe apofiza stiloida si ligamentul 
stilo-mandibular de unde se orienteaza catre limba, inserandu-
se la nivelul septului lingual. Prin contractie duce limba 
postero-superior si mareste diametrul transversal al limbii. 

 Muschiul palatoglos (sau glosostafilin) se insera pe fata inferioara 
a aponevrozei palatine, terminandu-se in grosimea bazei limbii si 
in zona posterioara a marginii acesteia. Prin contractie mobilizeaza 
limba postero-superior. 

 Muschiul faringoglos se desprinde din constrictorul superior al 
faringelui, fibrele musculare confundandu-se cu cele ale 
muschiului genioglos, stiloglos si lingual inferior. Asigura 
mobilizarea limbii postero-superior. 
Muschiul amigdaloglos este un muschi subtire, inconstant. Ridica 
baza limbii, aplicand-o pe palatul moale. 
 

 

 

 



Muschii intrinseci isi au originea si insertia in interiorul limbii (pe 
septul lingual si aponevroza linguala) si determina modificarea 
formei limbii. Ei sunt reprezentati de longitudinalul superior, 
longitudinalul inferior, muschii transvers si vertical.  
 Muschiul longitudinal superior este muschiul nepereche al 

limbii. Asigura scurtarea limbii si mobilizarea varfului 
postero-superior. 

 Muschiul longitudinal inferior scurteaza limba si mobilizeaza 
varful postero-inferior. 

 Muschiul transvers determina prin contractie micsorarea 
diametrului lingual transversal, ingustand limba si 
proiectandu-i varful inainte. Muschiul vertical determina 
micsorarea diametrului  lingual dorso-ventral. 

Actiune. In ansamblu, contractia coordonata a musculaturii 
linguale imprima acesteia miscari simetrice (in timpul deglutitiei, 
fonatiei, prehensiunii si inciziei alimentelor) sau asimetrice (in 
timpul masticatiei, cand are loc interpunerea alimentelor intre 
suprafetele ocluzale antagoniste). 

 

 

GLANDELE SALIVARE 

Sunt glande cu secretie externa, secreta saliva ce e varsata in 
cavitatea bucala. Glandele au fost sistematizate dupa marime in 
glande salivare mici si mari.Glandele salivare mici se prezinta ca 
niste noduli ovoizi raspanditi sub mucoasa cavitatii bucale. Ele 
poarta numele regiunii in care se gasesc in acest fel: glande labiale 
(pe buze), glande bucale si molare la nivelul obrajilor, glande 
palatine care se gasesc la nivelul palatului dur si la nivelul valului 
palatin, glande linguale la limba 

 



Glandele salivare mari sunt 3 perechi: glande parotide, 
submandibulare, si sublinguale, iar glandele salivare mici sunt : 
glandele labiale, bucale , palatine si linguale .  
 
GLANDA PAROTIDA 
 Este cea mai mare situata inferior de ductul auditiv extern 
posterior de ramura mandibulei intr-o depresiune numita fosa 
retromandibulara. Datorita continutului fosa devine loja parotidiana. 
Ei I se descriu 6 pereti: lateral, medial, anterior, posterior, 
superior,inferior. 
 

Peretele lateral e format de lama superficiala a fasciei 
cervicale. Peretele posterior e format de procesul mastoidian pe 
care se insera muschiul sternocleidomastoidian, pantecele posterior 
almuschiului digastric, iar mai profund se gaseste buchetul stilian. 
Peretele anterior e alcatuit de ramurile mandibulei cu muschiul 
maseter si pterigoidian median.Peretele median e faringele.Peretele 
superior e dat de articulatia temporomandibulara si meatul acustic 
extern. Peretele inferior e alcatuit de o lama fibroasa care e 
despartitoarea submandibulo-parotidiana. 
 Parotida are o forma neregulata cu o portiune principala care e 
corpul glandei si are o forma prismatic triunghiulara cu o fata 
externa, una anterioara, alta posterioara, o margine intern. De 
asemenea glandei I se descrie o fata superioara si una inferioara. Are 
o culoare cenusie rosiatica, iar in timpul activitatii glanda are un 
aspect lobulat.  
 Greutatea este de 25-30g, volumul e variabil in limitele 
normalului, iar capacitatea dintre glandele mici si mari poate fi de 
1:5. 
 

Glanda parotida este o glanda tubuloacinoasa de tip seros, 

formata din acin secretori si un sistem de canale excretoare. 

 

 



Saliva secretata de glanda parotida este de tip seros. 

 

 Vascularizatia arteriala a glandei parotide provine carotida 

externa si artera temporala superficiala iar sangele venos este 

colectat de catre vena jugulara externa. 

 Limfa este drenata de catre ganglionii parotidieni, de unde 

ajung la nivelul ganglionilor cervicali. 

 Glanda parotida prezinta inervatie parasimpatica si simpatica. 

Stimulii parasimpatici stimuleaza secretia salivara a glandei. Fibrele 

parasimpatice pleaca din nucleul salivator inferior. 

 

 

http://www.terapiamedicala.ro/ce-este-sangele
http://www.terapiamedicala.ro/ganglioni-limfatici
http://www.terapiamedicala.ro/ganglioni-limfatici


Glanda submandibulara 
 Este situata intr-o loja, in vecinatatea fetei interne a 
mandibulei, intre corpul osului hioid si unghiul mandibulei. Este mai 
mica decat glanda parotida, avand aproximativ 25% din volumul 
acesteia iar loja sa comunica cu regiunea amigdaliana si spatiul 
maxilo-faringian, situatie anatomica cu importanta in propagarea 
infectiilor.  
 Glanda submaxilara este formata din lobuli primitivi, secundari 
si acini, inveliti de o stroma conjunctiva si are o structura mixta, 
sero-mucoasa.  Saliva sa are o consistenta intermediara intre saliva 
parotidiana, foarte lichida, si saliva glandei sublinguale, foarte 
vascoasa si este drenata prin intermediul canalului 
submandibular Wharton, care se deschide in planseul bucal, in 
vecinatatea frenului lingual.  
 Pe radiografie este uneori vizibila ca o zona hipertransparenta 
prin comparatie cu opacitatea structurii mandibulare invecinate. 
 
Glanda sublinguala 
 Este cea mai mica dintre glandele salivare principale, situata 
imediat submucos, pe planseul bucal, parasagital fata de frenul 
limbii. Saliva glandei sublinguale are o consistenta foarte 
vascoasa si este drenata printr-un canal principal, canalul 
Bartholin, care se deschide in planseu alaturi de canalul 
Wharton al glandei submandibulare si prin alte canale 
accesorii, Rivinius, situate submucos. 
 
Proprietăţi 
Volumul salivei este de aproximativ 1-1,5 l/zi  
Aspectul salivei este opalescent 
pH-ul salivei este de 6,7 (5,6-8) 
 Compoziţia chimică a salivei 
Saliva conţine 
apă 99,5%  
reziduu uscat 0,5% (substanţe anorganice 0,2% şi substanţe 
organice 0,3%)  
 

http://www.doctoruldedinti.info/saliva-parotidiana/
http://www.doctoruldedinti.info/saliva-parotidiana/
http://www.doctoruldedinti.info/saliva-parotidiana/
http://www.doctoruldedinti.info/saliva-parotidiana/


Componente: 
Amilaza salivară hidrolizează amidonul preparat până la maltoză 
trecând prin stadii intermediare de dextrine.  
Mucinele salivare au rol în formarea bolului alimentar, asigură 
masticaţia, deglutiţia şi vorbirea, participă la sistemele tampon 
salivare. 
Alţi constituenţi: 

Imunoglobulinele asigură apărarea antibacteriană.  
Lizozimul distruge mucopolizaharidele din peretele bacteriilor; 
Tiocianatul are un rol antibacterian, inhibând dezvoltarea 
bacteriilor, virusurilor şi micoplasmelor.  
Natriul şi clorul  
Substante anorganice: natriu, clor, potasiu, bicarbonatul, calciu, 

fluor. 

Rol 
  digestiv  

 protectiv  

 antibacterian 

 de stimulare a receptorilor gustativi  

 în menţinerea echilibrului hidroelectrolitic şi acido-

bazic.  

 excretor pentru: metaboliţi (uree, amoniac), 

substanţe toxice (Pb, Hg, alcool, cocaină, nicotină) 

 

 

 

 

 



CAVITATEA  BUCALA 

 

Cavitatea bucala sau gura este segmental initial sau facial al 

canalului alimentar. Aici au loc procese digestive ca: triturare, 

insalivatie, deglutitie. Cavitatea bucala mai serveste si la trecerea 

aerului in timpul respiratiei, cat si articularea sunetelor emise de 

laringe. In cavitatea bucala se mai gasesc si receptorii gustului, ai 

simtului ocluzal si ai stereognoziei. 

Asezare 

 Cavitatea bucala este asezata sub fosele nazale, deasupra 

diafragmului muscular al gurii si anterior fata de faringe cu care 

comunica prin istmul gatului. 

 Cavitatea bucala este subdivizata de procesele alveolare si de 

dinti in vestibulul bucal si cavitatea bucala propriu-zisa. 

Pereti si continut 

 Cavitatea bucala poate fi comparata cu o camera cu sase pereti: 

un perete anterior format de buze si arcadele gingivodentare, doi 

pereti laterali corespunzand obrajilor, un perete superior 

corespunzand boltei palatine, un perete inferior corespunzand 

limbii si regiunii sublinguale si un perete posterior format de valul 

palatin si de istmul buco-faringian. 

 In afara de acesti pereti in cavitatea bucala se mai afla: limba, 

dintii, amigdalele si glandele salivare anexate. 



 

Cavitatii bucale i se descriu doua portiuni si anume: vestibulul 
bucal si cavitatea bucala propriu-zisa. 
 
Cavitatea bucala propriu-zisa 
 Portiunea din cavitatea bucala situate posterior de arcadele 
dentare formeaza cavitatea bucala propriu-zisa. In mod obisnuit 
cand vorbim de cavitatea bucala ne referim la gura deschisa si 
putem descrie cei sase pereti ai acestei cavitati enuntati mai sus. 
Peretele superior al cavitatii bucale 
 In alcatuirea acestui perete intra oasele ce separa cavitatea 
nazala de cea bucala si se numeste bolta palatine sau palatal dur. 
Bolta palatine este delimitate anterior si lateral de procesele 
alveolare ale maxilarului superior, iar posterior se continua cu valul 
palatin sau palatal moale. Acest perete este concav atat in sens 
anteroposterior cat si transversal. Este mai lung decat lat. Cand 
boltirea este mai accentuate, regiunea se numeste bolta 
ogivala.Cavitatea bucala sau gura este segmental initial sau facial al 
canalului alimentar. Aici au loc procese digestive ca: triturare, 
insalivatie, deglutitie. Cavitatea bucala mai serveste si la trecerea 
aerului in timpul respiratiei, cat si articularea sunetelor emise de 



laringe. In cavitatea bucala se mai gasesc si receptorii gustului, ai 
simtului ocluzal si ai stereognoziei. 
 
Bolile mucoasei cavitatii orale 
 
Sunt: Catarul (inflamaţia mucoasei bucale), Candidoza (o micoză), 
Afte (vezicule), Stomatite infecţioase (produse de virusuri, bacterii, 
ciuperci), Gingivite, Lichen Plan, Tumori benigne şi maligne. 
 
Bolile gingiei (parodonţiului marginal) 
Sunt caracterizate în funcţie de cauză si modul de evoluţie în: 
A. Inflamatorii 
1. Acute: gingivostomatite, abces gingival 
2. Cronice: parodontite marginale cronice 
B. Tumorale 
1. Benigne: epulisul, 
2. Maligne: carcinomul 

 


