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Oppgave 1 

a) Beskriv maxilla og angi artikulerende knokler. 

 

 

Det forventes at studentene gir en detaljert beskrivelse av overkjeven, maxilla. 

Forhåpentligvis starter de med å angi hovedinndelingen, for deretter å beskrive 

strukturene som befinner seg på de ulike delene av knokkelen. Det ansees ikke som 

en god besvarelse å bare ramse opp navnene/strukturene uten å si hvor de er. 

Studentene bør gi et inntrykk av at de har forstått hvordan dette ser ut og henger 

sammen. Det kreves ikke at de nevner alle strukturer som går gjennom for 

eksempel ulike hull, eller alle muskler som fester eller har utspring fra ulike 

strukturer. Det vil likevel være naturlig for mange å nevne, og må bare ansees som 

positivt for den helhetlige besvarelsen.  

 

Maxilla kan beskrives som en tresidet pyramide, 
corpus, hvorfra det utgår fire fremspring:

Corpus’ grunnflate:

Corpus’ tre sideflater:

Fremspringene:

Facies nasalis

Facies anterior

Facies orbitalis

Facies infratemporalis

Processus frontalis

Processus palatinus

Processus alveolaris

Processus zygomaticus (pyramidens spiss)
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Maxilla – sett lateralt

Crista lacrimalis anterior

Incisura nasalis

Spina nasalis anterior

Jugum alveolare

Fossa canina

Foramen infraorbitale

Crista infrazygomatica

Tuber maxillae

Foramina alveolaria

Sulcus infraorbitalis

Margo infraorbitalis

 

Maxilla – sett mesialt

Sulcus lacrimalis

Hiatus/Sinus maxillaris

Sulcus palatinus major

Tuber maxillae

Crista ethmoidalis

Crista conchalis

Incisura nasalis

Spina nasalis anterior

Canalis incisivus

Crista nasalis
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Maxilla/overkjevekomplekset - sett under ifra

Formen incisivum

Sulci palatini

Foramen palatinum majusAlveolus dentalis

Septum interalveolaris

Septum interradicularis

 

Maxilla – artikulerende knokler
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Os nasale dextrum

Os frontale

Os lacrimale dextrum

Os ethmoidale

Vomer

Os palatinum dextrum

Maxilla sinistra

Concha nasalis inferior dextra

Os zygomaticum dextrum

Os sphenoidale

 
 

 

 

 



Det odontologiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

 

b) Beskriv følgende muskler; utspring, feste, forløp, funksjon og 

innervasjon: 

- m. masseter 

- m. digastricus 

- m. tensor veli palatini 

 

 
 

 

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)
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Tuba 
auditoria

Gane/Svelg-
kontur

M. tensor veli palatini

Utspring:

Skjematisk, sett forfra

Fossa scaphoidea  spina 

ossis sphenoidalis, tuba 

auditoria

Feste: Ganeaponeurosen

Forløp: Nedover, noe fremover og 
medialt, rundt hamulus og 

horisontalt inn i bløte gane

Funksjon: Hever og strammer bløte 
gane i nivå med hamulus, 

utvider tuba auditoria

Innervasjon: N. pterygoideus medialis 
(fra n. mandibularis)

Aponeurosis 
palatina

Tungen

Basis cranii

Hamulus
Hårde gane, 

bakre kant

Bløte 

gane

Arcus palatoglossus

Arcus palatopharyngeus

Uvula

 
Oppgave 2 

a)  Beskriv a. lingualis; grener, forløp og forsyningsområder. 
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b) Gjør rede for lymfedrenasje av tennene og deres støttevev, inkludert 

gingiva. 

 

 

 

Overkjeven: 

Nll. submandibulares mottar lymfe fra alle tenner unntatt 3. molar, og fra all 

gingiva facialt, unntatt ved 3. molar. 

Nll. cervicales profundi mottar lymfe fra 3. molar med gingiva (spesielt til nl. 

jugulodigastricus) og fra all gingiva palatinalt. 

 

Underkjeven: 

Nll. submentales mottar lymfe fra incisivene og deres gingiva. 

Nll. submandibulares mottar lymfe fra hjørnetann, premolarer, 1. og 2. molar 

med gingiva. 

Nll. cervicales profundi mottar lymfe fra 3. molar med gingiva (spesielt til nl. 

jugulodigastricus). 
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Oppgave 3 

 Beskriv n. facialis; grener, forløp, innervasjonsområder og 

fiberkomponenter.  

 

N. facialis
N. petrosus major (A)

N. canalis pterygoidei (A1)

Ganglion pterygopalatinum

R. communicans cum nervo zygomatico (A1a)

N. stapedius (B)

Chorda tympani (C)

Ganglion submandibulareRr. glandulares (C2)

N. auricularis posterior (D)

R. auricularis (D1)

R. occipitalis (D2)

R. digastricus (E)

R. stylohyoideus (F)

Plexus intraparotideus (G)

Rr. temporales (G1) 

Rr. zygomatici (G2)

Rr. buccales (G3)

R. marginalis mandibulae (G4)

R. colli (G5)

A1

A

Rr. ganglionares (C1)

2

C1
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N. petrosus major

N. canalis 

pterygoidei

N. maxillaris (V)

N. palatinus major (V)

Nn. palatini 

minores (V)

Rr. nasales posteriores inferiores (V)

Rr. nasales posteriores superiores 

laterales & mediales (V)

N. zygomaticus (V)

R. communicans cum nervo zygomatico

N. lacrimalis (V)

Ganglion pterygopalatinum

Rr. ganglionares

N. stapedius

Chorda 

tympani

N. lingualis (V)

Ganglion geniculum

Ganglion submandibulare

N. sublingualis (V)

Rr. linguales (V)

Rr. ganglionares

N. auricularis posterior

Nucleus nervi facialis

Nucleus salivarius superior

Nucleus solitarius

Visceral afferent

Visceral efferent

Somatisk efferent 

Glandula 

lacrimalis

Glandula 

sublingualis
Glandula 

submandibularis

N. facialis - fiberkvaliteter

Canalis facialis

Meatus acusticus 

internus

Foramen 

stylomastoideum

Fissura petro-

tympanica

Foramen sphenopalatinum

Foramen palatinum majus

Foramina palatina minora

Foramen lacerum

Hiatus canalis nervi 

petrosi majoris

Canalis pterygoideus

Canales 

palatini 

minores

Fossa pterygopalatina

Rr. glandulares  
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Oppgave 4 

Gjør rede for tannutviklingen frem til begynnende dentin- og 

emaljedannelse. 

 
 

Tannutviklingen starter med dannelse av tannlisten. Det er et epitelbånd som fra munnhulens 

overflateepitel vokser ned i det underliggende bindevevet langs en hesteskoformet linje 

tilsvarende den fremtidige kjevekam i over- og underkjeven. Det hesteskoformede båndet er 

egentlig fortykkelser av det orale epitelet. Dette skjer etter 6-7 uke in utero (eller etter 37 

dager med utvikling). Fortykkelsene finner sted akkurat der hvor tennene kommer til å stå i 

kjeven. Dette epitelet vil da vokse in i det underliggende vevet, ektomesenchymet.  

Det finnes 10 knopper i hver kjeve, og det er det som er anlegget til de 10 melketennene.   

Odontogenesen (tannutviklingen/tannanleggsdannelse) starter ved at faktorer fra epitelet 

virker inn på ektomesenchymet. Tannutviklingen kan deles inn i 3 stadier: knoppstadiet (bud 

stage), hettestadiet (cap stage) og klokkestadiet (bell stage). 

 

Knoppstadiet (bud stage) 

Et tannanlegg består av en epitelial del og en bindevevsdel. I knoppstadiet har den 

epiteliale delen form som en knoppaktig utvekst fra tannlisten. Epitelcellene sentralt i 

knoppen ligger tett, men uten noe bestemte mønster. Langs periferen er epitelknoppen 

begrenset av et lag kubiske epitelceller som er sammenhengende med de basale cellene 

i overflateepitelt. Bindevevsdelen av tannanlegget fremtrer som en fortetning av 

bindevev som ligger inntil epitelknoppen.  

 

Hettestadiet (cap stage) 

Ulike deler av epitelknoppen vokser med ulik hastighet, noe som fører til at formen forandres. 

Den epiteliale delen får en innbuktning slik at den ligner en hette. Den hetteformede 

epiteldelen av tannanlegget kalles emaljeorgan fordi cellene som skal danne emaljen, 

stammer herfra.  

De perifere epitelcellene som kler innbuktningen, er lave sylindriske og 

kalles indre emaljeepitel, mens de som kler resten av emaljeorganet er 

kubisk og kalles ytre emaljeepitel.  De sentralt beliggende epitelcellene blir 

sprengt fra hverandre pga væskeansamling, men beholder kontakten med 

hverandre via celleutløpere. Disse stjerneformede cellene danner et nettverk 

og kalles stellate reticulum. 

Bindevevsdelen av tannanlegget består av tannpapillen, som ligger i 

emaljeorganets innbuktning, og av tannsekken, som omgir de basale delene 

av tannanlegget som en sekk, og som etterhvert blir mer fiberrik.  
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Klokkestadiet (bell stage) 

Tannanlegget vokser videre og forandrer sin for ytterligere. Innbuktningen blir dypere, noe 

som gir emaljeorganet som helhet tilnærmet klokkeform. Grensen mellom indre emaljeepitel 

og bindevevet i tannpapillen antar etterhvert en form som ligner en tann; denne grensen 

tilsvarer grensen mellom emalje og dentin hos den ferdigdannede tann. Eksperimentelle 

undersøkelser tyder på at det ikke er epiteldelen, men bindevevsdelen av tannanlegget som 

bestemmer utformingen av denne grensen. 

 

Mellom indre dentalepitel og stellate reticulum opptrer 2-3 lag flate 

epitelceller, stratum intermedium. Cellene i ytre emaljeepitel blir lave 

kubiske og rykker nærmere mot indre emaljeepitel ved spissen av 

innbytningen hvor stellate reticulum reduseres tilsvarende. Cellene i 

indre emaljeepitel blir høye sylindriske, særlig ved spissen av 

innbuktningen. Bindevevscellen perifert i tannpapillen ligger ikke helt i 

kontakt med indre emaljeepitel.  

 

I klokkestadiet begynner tannlisten å gå i oppløsning; forbindelsen til 

overflateepitelet og til melketannsanleggene brytes. Den dype del av 

tannlisten persisterer imidlertid og gir etterhvert opphav til de permanente tennene, som 

utvikles lingualt og apikalt for melketannsanleggene.  
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Oppgave 5 

Beskriv den ferdigdannede emaljens mikroskopiske struktur 

 

Besvarelsen burde inneholde sentrale momenter som: 

 Sammenheng mellom ameloblastenes bevegelsesretning og prismeretning 

  Sammensetning: Hydroksyapatitt-krystaller, Organiske materialet og vann 

 Krystallenes orientering og sammenheng med interprisme og prismer (ev. 

prismeskjeder) 

 Prismefritt ved endene av emaljetykkelsen 

 Vekstlinjer (Retziuslinjer, tverrstripning), Perikymata, Emaljebusker, Lameller, 

Emaljekolber, Hunter-Schregerske bånd, (ev. neonatal linje) 
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Oppgave 6 

Gjør rede for periodontalligamentets (PDLs) mikroskopiske struktur. 

 

 
Tannens støttevev, periodontiet, omfatter følgende komponenter; rothinnen eller 
periodontalmembranen, gingiva, alveolarbenet. 

Rothinnen (periodontalmembranen) 

Tennenes røtter er plassert i fordypninger (alveolar) i kjevebenet. Rothinnen er det bindevevet som 
befinner seg i spalten mellom tannens rot og alveolarbenet. Det kan karakteriseres som et fast 
formet bindevev og består av; 

1. Celler  
- Fibroblaster 
- Makrofager 
- Udifferensierte mesenchymceller 
- Osteoblaster, som danner ben 
- Osteoclaster, som bryter ned ben 
- Cementoblaster, som danner cement 
- Odontoclaster 
- Malassezs epitelrester, ligger inaktivt, men kan aktiveres ved inflammasjon 

 
2. Intercellulærsubstans 

a. Fibre – collagene, retikulære 
b. Grunnsubstans 

 

Rothinnens struktur 

Spalten mellom tannroten og alveolarben, hvor rothinnen befinner seg, har 
en bredde på 0,1-0,4 mm, bredere ved belastede tenner enn ved ubelastede 
tenner, og bredere ved temporære tenner enn ved permanente tenner.  

Den dominerende komponenten i rothinnen er kraftige bunter med 
collagene fibre som er festet i cementen på den ene siden og i alveolarbenet 
på den andre siden. Det er altså de collagene fibrene i rothinnen som fester 
tannen til kjevebenet.  

Hovedsakelig er det collagen type I og III.  

Fibrene deles inn i 4 (5) grupper etter buntenes retning og plassering; 

1. Alveolar rand fibre 
2. Horisontale fibre – øvre 1/3 av roten, motstår lateral trykk 
3. Skrå fibre – den største gruppen, motstår aksial trykk 
4. Apicale fibre 
5. Interradikulære fibre – mellom røttene, sees ikke på figuren 
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Blodforsyning  

- Rikelig 
- De fleste kommer fra a.dentalis og a.peridentalis 
- Blodårene i rothinnen ligger ofte nærmest benet enn cementet 
- Mange arteriovenøse anastomoser sees i PDL 

 

Rothinnens nerveforsyning 

- Nervene til rothinnen har samme kilde som nervene til pulpa og i sitt forløp følger de 
blodårene 
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Oppgave 7 

 
a) Beskriv funksjonene til mekanoreceptorene i periodontalligamentet (PDL). 

PDL har en rekke «sensorer» som reagerer på trykk. Det er trolig Ruffini-nerveender 

som er sensorene. Signaler transporteres til CNS og bidrar til regulering av tygging. 

Mekanoreceptorene har videre en viktig funksjon når man tygger på noe hardt i maten. 

Dette fører til nervesignaler fra mekanoreceptorene og hemming av lukkerefleks. 

Mekanoreceptorene ligger spredt rundt i PDL og viser ulik terskel og 

adaptasjon.  Mekanoreceptorer lokalisert ved apex har lavest terskel og lavest 

adaptasjon.  Ulike mekanoreceptorer plassert ulike steder i PDL har en «beredskap» 

for påvirkninger fra ulike retninger 

 

b)  Beskriv ulike mekanismer som regulerer vevstrykket i pulpa. 

Fire ulike mekanismer anses som viktige for justering av vevstrykk/væskevolum i 

pulpa. 1. Sympaticus-mediert vasokonstriksjon i tilførende arterioler fører til redusert 

væskevolum/vevstrykk. 2. Lokal aksonrefleks fører til lokal vasodilatasjon og økt 

permeabilitet og dermed økt vevstrykk ved lokal betennelse. Aksonrefleksen fører til 

frigjøring av vasoaktive peptider som Substans P og CGRP. 3. Aktiv lymfedrenasje 

fjerner overskuddsvæske og bidrar derfor til senket trykk. 4. Åpne dentinkanaler kan 

også transportere overskuddsvæske ut av pulpa. 

 

 

 


