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Oppgave 1 
a) Gjør rede for kjeveleddets makroskopiske anatomi og bevegelser i kjeveleddet. 

 
Kjeveleddet er et: 

- ekte ledd med leddkapsel, leddhule, leddbrusk og synovialhinne 
- delt ledd med en leddskive (discus articularis) som deler leddhulen i et øvre 

og nedre kammer 
- hengsle/glide-ledd med hengslebevegelser i nedre leddkammer og 

glidebevegelser i øvre kammer 
De to knoklene som møtes i kjeveleddet er: mandibula og os temporale. 

Leddhodet på mandibula sitter øverst på processus condylaris og kalles caput 
mandibulae. Det er sylinderformet, ca. 2 cm langt og 1 cm i diameter. Leddhodet er skråstilt 
og danner en vinkel på ca. 145-165 grader med skjæringspunkt like foran foramen magnum. 

Leddflaten på os temporale ligger ved roten av arcus zygomaticus og består av fossa 
mandibularis, og like foran denne en leddknute, tuberculum articulare. 

Leddkapselen er bundet slik til os temporale at den akkurat omslutter fossa 
mandibularis og tuberculum articulare. På mandibula fester leddkapselen seg til collum 
mandibulae, høyt opp fortil og lenger ned baktil. Lateralt har leddkapselen en forsterkning i 
form av et ligament, ligamentum temporomandibulare. Det løper fra lateralt på tuberculum 
articulare nedover-bakover til lateralt på collum mandibulae. Kapselen er innvendig kledd 
med synovialhinne. 
 Leddbrusken er hos unge individer ikke brusk, men fast formet bindevev. Etter hvert 
omdannes dette bindevevet til fibrebrusk ved at det utvikles bruskceller i det faste 
bindevevet. Fibrebrusken er tykkest ved bakre del av tuberculum articulare og fremre del av 
fossa mandibularis, på mandibula på fremre-øvre del av caput mandibulae. 
 Leddskiven, discus articularis, er en bikonkav skive av formet bindevev/fibrebrusk 
som er skutt inn mellom leddflatene. Leddskiven er fortil og baktil bundet til leddkapselen, 
lateralt og medialt til collum mandibulae sammen med leddkapselen. Fordi leddskiven er 
bundet til kondylen vil den tendere til å følge med kondylens bevegelser, for eksempel når 
den beveger seg fremover. Leddskiven deler leddhulen i et øvre og et nedre kammer. 
 
BEVEGELSER I KJEVELEDDET 
Gapebevegelsen forårsakes av de suprahyoidale musklene som drar mandibula nedover. 
Kondylen vil da rotere i nedre leddkammer om en akse gjennom kondylen. 
Rotasjonsbevegelsen hindres av et stramt ligamentum temporomandibulare før full gaping 
er oppnådd. For å fullføre gapingen må kondyl og discus føres fremover på tuberculum 
articulare slik at ligamentet slappes. Denne fremoverføringen forårsakes av tyggemusklene, 
m.pterygoideus lateralis. Under siste del av gapebevegelsen skjer det både en rotasjon av 
kondylen i nedre leddkammer og en glidning av kondyl/discus i øvre leddkammer. 
 Fremoverføring (protrusjon) skjer ved hjelp av m.pterygoideus lateralis. 
Kondyl/discus glir fremover på tuberculum articulare. 
 Sideføring skjer ved at bare den ene sidens m.pterygoideus lateralis er virksom. Når 
høyre muskel er aktiv vil den dra høyre kondyl/discus fremover og noe medialt. Den venstre 
kondylen er nesten i ro, beveger seg svakt fremover-lateralt og roterer om en tilnærmet 
vertikal akse. Resultatet et at hele mandibula dreies mot venstre 
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b) Beskriv kondylens (caput mandibulae’s) mikroskopiske struktur i en vekstperiode. 
 
Bruskpreformert bendannelse 
• 1) Leddhule 
• 2) Fibrøst lag 
• 3) Proliferasjonslag 
• 4) Modning og hypertrofi (kondroblaster) 
• 5) Mineraliseringssone 
• 6) Bruskresorpsjon og bendannelse 
• 7) Benvev med lakuner 
• 8) Marghulen 

 
 
 
Oppgave 2 

1) Gjør rede for de suprahyoidale musklene; utspring feste, forløp, 
 funksjon og innervasjon. 

 

M. mylohyoideus

Utspring: Linea mylohyoidea

Feste: Raphe mylohyoidea (bindevevsstreng i 

midtlinjen fra spina mentalis til corpus ossis 

hyoidei)

Forløp: Medialt, nedover (mest uttalt for bakre 

fibre), noe bakover

Funksjon: Ved fiksert tungeben: senker mandibula 

(munnåpner)

Ved fiksert mandibel: hever tungebenet, larynx og 

tunge (ved svelging) 

Innervasjon: R. mylohyoideus (fra n. alveolaris inferior, fra n. 

mandibularis, fra n. trigeminus)

Bakre fibre fester på corpus ossis hyoidei 

Copyright © Steinar Risnes 2004  
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M. geniohyoideus

Utspring: Spina mentalis, nedre del

Feste: Corpus ossis hyoidei (fremre flate)

Forløp: Bakover, nedover, på oversiden av m. 

mylohyoideus, nær midtlinjen

Funksjon: Ved fiksert tungeben: senker mandibula 

(munnåpner)

Ved fiksert mandibula: drar tungebenet frem 

og opp

Innervasjon: Spinalnerver C1 og C2 (følger n. 

hypoglossus perifert)

Copyright © Steinar Risnes 2004

 

M. digastricus Venter posterior Venter anterior

Utspring: Incisura mastoidea Fossa digastrica

Feste: Mellomsenen, denne er bundet ned til tungebenet (nær cornu minus) ved hjelp av 

en seneslynge og av m. stylohyoideus som spalter seg omkring senen

Forløp: Fremover, nedover, medialt Bakover, nedover, lateralt

Funksjon: Ved fiksert tungeben: senker mandibula (munnåpner)

Ved fiksert mandibel: hever tungebenet og larynx

Innervasjon: R. digastricus (fra n. facialis) R.mylohyoideus (fra n. alveolaris 

inferior, fra n. mandibularis, fra n. 

trigeminus)

Copyright © Steinar Risnes 2004  
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M. stylohyoideus

Utspring: Processus styloideus

Feste: Tungebenet ved overgangen mellom 

corpus og cornu minus

Forløp: Nedover, fremover, medialt (spalter seg 

omkring mellomsenen til m. digastricus)

Funksjon: Hever tungebenet og drar det noe 

bakover

Innervasjon: R. stylohyoideus (fra n. facialis)

Copyright © Steinar Risnes 2004  
 
Oppgave 3 

 Beskriv n. lingualis; grener, forløp, innervasjonsområder og fiberkomponenter. 
 
N. lingualis avgår fra bakre hovedstamme av n. mandibularis. 
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Oppgave 4 
Beskriv rothinnens (periodontalligamentets) mikroskopiske struktur. 

 
A) Fibrer- kollagen (prinsipale) 
1) Alveolare randfibre 
2) Horisontale fibre 
3) Skrå fibre 
4) Apicale fibre 
5) Interradikulære fibre (mellom røttene) 

      
         B) Grunnsubstans 

• Proteoglykaner, glykosaminoglykaner 
• Visko-elastisk system 

 
C) Celler 
1) Fibroblaster 
2) Osteoblaster 
3) Osteoklaster  
4) Cementoblaster 
5) Makrofager  
6) Mallazeske epitelrester 

 
 
 
 
Oppgave 5 

Beskriv dentinets mikroskopiske struktur. 
 
Primær dentin:  

Odontoblaster, Dentinkanaler, Periodontoblastisk spalte, Peritubulær 
(intratubulær) dentin, Intertubulær dentin, Predentin, Interglobulær dentin, 
Tomske kornlag 
Vekstlinjer: Von Ebners konturlinjer, Owens konturlinjer, Neonatallinje 
 

Sekundær dentin:  
• Dannes etter at roten er ferdig dannet 
• Dannes hele livet (langsamt)-kan i noen tilfeller tette igjen hele pulpa 
• Svarer på stimuli 
• Kanaler samme forløp som primær dentin 

Tertiær dentin:  
• 1) Reaktivt- reaksjon på milde stimuli, befintlige odontoblaster gjør en ekstra insats 

og kanalene blir kontinuerlige 
• 2) Reparativt- stor respons, odontoblastene ødelægges, nye dannes og de danner 

nytt dentin. Dette dentin er mer regelmessig, nye kanaler, ikke kontinuerlige. 
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• Dannes kun under irriterte kanaler 
• Mer irregulær struktur, få dentinkanaler 
• Demarkasjonslinje 
• Odontobstene inkorporeres 

 
 
 
 
 
 
 
Oppgave 6 
 

I munnhulen finnes tre av de fire typene sansereseptorer vi har, og alle tre bidrar til 

den totale smaksopplevelsen. Beskriv alle fire typene sansereseptorer, med vekt på 

adekvat stimulus, transduksjonsmekanisme, og i hvilke andre organer man typisk 

finner disse reseptorene. For de tre som finnes i munnhulen skal også deres rolle i 

smaksopplevelsen beskrives kort. 

 

 

Tabellen nedenfor viser de fire typene sansereseptorer, med adekvate stimuli og 

organer de finnes. Det er selvsagt fotoreseptorene som ikke finnes i munnhulen.  

 Eksempler på 

stimuli 

Plassering 

Mekanoreseptorer Berøring, hørsel, 

mm 

Indre øre, hud, 

mm 

Kjemoreseptorer Lukt, smak (altså 

molekyler) 

Nese, munn, 

blodårer mm 

Termoreseptorer Temperatur huden og 

hjernen, 

innvollsorganer 

Fotoreseptorer Lys retina 

 

Transduksjonsmekanismene skal bare beskrives generelt og overfladisk: 
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Kjemiske stimuli (molekyler/ioner) binder seg til en reseptor som via en intracellulær 

signalvei åpner eller lukker ionekanaler som så skaper et reseptorpotensial. Når det 

gjelder smakssansen er noen av reseptorene selv ionekanaler. 

 
Mekanoreseptorer er strekkfølsomme ionekanaler som åpnes når membranen strekkes 

pga mekanisk påvirkning, og dermed skaper et reseptorpotensial. 

 
 

Termoreseptorer er også ionekanaler, åpning/lukking av disse blir påvirket av 

temperaturen. Pluss i margen hvis kandidaten husker at varmereseptorer blir aktivert 

av capsaicin (chili) og kuldereseptorer av mentol, men dette er ikke forventet. 

 
 

Fotoreseptorer sitter ofte i en indre membran, blir aktivert av fotoner og fører via en 

intracellulær signalvei til at ionekanaler lukkes. Dette avslutter et reseptorpotensial. 

Default er altså depolarisering, lys fører til hyperpolarisering og redusert sekresjon av 

transmitter. Det holder om de svarer den første setningen. 
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Bidraget til smaksopplevelsen er som følger: 

Kjemoreseptorer: basis for selve smaken, ulike reseptortyper stimuleres av 

basissmakene salt, søtt, bittert, surt og umami (pluss i margen for mulig reseptor for 

langkjedete fettsyrer).  

Mekanoreseptorer: bidrar med informasjon om matens tekstur, svært viktig for 

smaksopplevelsen, en burger kjørt i blender smaker ikke lenger godt. 

Termoreseptorer: formidler informasjon om temperatur, som igjen påvirker hvordan vi 

oppfatter smaken. I tillegg kan de som nevnt trigges av ulike kryddere, chili, hvitløk, 

oregano etc. 


