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APARATUL DIGESTIV

(Apparatus digestorius sau Systema alimentarium)

Aparatul digestiv este alcãtuit din totalitatea organelor
care îndeplinesc importanta funcþie de digestie ºi
absorbþie a alimentelor (prehensiunea, modificãrile fizice
ºi chimice ale alimentelor, absorbþia nutrimentelor,
excreþia reziduurilor neabsorbite).
Aparatul digestiv se compune din: 1. tubul digestiv ºi
2. anexele acestui tub.
Tubul digestiv sau tractul digestiv este un conduct lung
de 10-12 m, care comunicã cu mediul exterior la cele
douã extremitãþi ale sale. El începe de la faþã prin cavitatea
bucalã, strãbate gâtul, toracele, abdomenul, bazinul ºi se
terminã prin anus. I se descriu mai multe segmente, diferenþiate dupã formã, relaþii topografice ºi funcþiuni. Pornind
de la cavitatea bucalã, vom întâlni: faringele, esofagul,
stomacul, intestinul subþire, intestinul gros, anusul.
Deoarece cavitatea bucalã ºi faringele îndeplinesc ºi
funcþiune de cãi respiratorii, Nomenclatura Anatomicã
înþelege prin canal alimentar (Canalis alimentarius) doar
esofagul, stomacul, intestinul subþire ºi intestinul gros.
În structura canalului alimentar intrã patru tunici, pe
care le vom expune de la exterior spre lumen.
1. Tunica externã, care este formatã din þesut conjunctiv lax la nivelul esofagului ºi al rectului, constituind
adventiþia acestor segmente, ºi din seroasa peritonealã în
restul canalului alimentar. 2. Tunica muscularã este alcãtuitã din fibre musculare netede dispuse în douã straturi:
unul extern longitudinal, ºi altul intern circular; la nivelul
stomacului se aflã al treilea strat, cel oblic. 3. Tunica
submucoasã, bogat vascularizatã, este formatã din þesut
conjunctiv lax cu un mare numãr de fibre elastice, care
permite mobilitatea mucoasei. 4. Tunica mucoasã este
formatã dintr-o componentã epitelialã, reprezentatã prin
epiteliul de suprafaþã ºi prin glandele supraepiteliale, ºi
dintr-o componentã conjunctivã numitã corion sau lamina
proprie a mucoasei.
Peretele tubului digestiv constituie o barierã între mediul extern ºi organism, procesele digestive desfãºurânduse în afara organismului. Numai consecutiv proceselor
de absorbþie, nutrimentele pãtrund în interiorul organismului, adicã în mediul sãu intern.
Anexele tubului digestiv cuprind o serie de glande
dispuse în lungul acestui conduct; ele secretã sucurile
digestive necesare transformãrii alimentelor.

Tubul digestiv poate fi divizat în trei porþiuni: 1. porþiunea
ingestivã, deasupra stomacului, servind la transportul alimentelor; 2. porþiunea digestivã, formatã din stomac ºi intestinul
subþire, unde alimentele sunt pregãtite spre a fi absorbite;
3. porþiunea egestivã, formatã din intestinul gros, pe unde
resturile digestiei sunt eliminate.

Fig. 3. Prezentarea schematicã a tubului digestiv.
1. Cavitatea bucalã. - 2. Faringele. - 3. Esofagul. - 4. Stomacul.
- 5. Colonul transvers reprezentat prin linii întrerupte. - 6. Colonul
descendent. - 7. Colonul ileopelvian. - 8. Rectul. - 9. Cecul cu
apendicele vermicular. - 10. Jejun-ileonul. - 11. Colonul ascendent.
- 12. Duodenul.
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CAVITATEA BUCALÃ
(Cavitas oris)
Cavitatea bucalã sau gura constituie prima porþiune a
tubului digestiv. Latineºte, os  oris = gurã; nu trebuie
confundat cu os  osis = os.
Situaþie. Se gãseºte situatã la partea inferioarã a feþei,
sub fosele nazale, deasupra muºchilor milohioidieni,
înaintea faringelui.
Formã. Mãrginitã anterior de buze ºi pe pãrþile laterale
de obraji, gura are forma unui ovoid cu extremitatea cea
mare îndreptatã înainte. Când cele douã maxilare sunt
apropiate, cavitatea este virtualã; ea devine realã când
maxilarele sunt depãrtate sau când se introduc alimente.
La om, cavitatea bucalã este orientatã în plan orizontal,
pe când la patrupede ea este dispusã într-un plan aproape
vertical.

Dimensiuni. Diametrul sagital are 7 cm; cel transversal
6-6,5 cm; iar cel vertical este redus la zero când gura este
închisã, dar poate ajunge la 7 cm când gura este deschisã.
Orificii de comunicare. Cavitatea bucalã are douã
orificii: unul anterior, de comunicare cu exteriorul, ºi altul
posterior prin care se deschide în faringe. Orificiul anterior
se numeºte orificiul bucal; cel posterior, situat între vestibulul
faringian ºi gurã se numeºte istmul bucofaringian.
Gura îndeplineºte multiple funcþiuni. Are rol în digestie:
serveºte la prehensiunea, insalivaþia ºi masticaþia alimentelor. Are
rol în respiraþie, permiþând trecerea aerului. Dar gura participã ºi
la efectuarea unor funcþii de relaþie: aici se gãsesc receptorii
gustului ºi tot aici se petrec unele modificãri importante ale
sunetelor laringiene (nearticulate), contribuind prin aceasta la
producerea sunetelor articulate ale vocii omeneºti.

Diviziune. Cavitatea bucalã este împãrþitã prin arcadele alveolo-dentare în douã compartimente: vestibulul
bucal ºi cavitatea bucalã propriu-zisã.

Fig. 4. Secþiune sagitalã paramedianã prin
cavitatea nazalã, cavitatatea bucalã, faringe
ºi laringe.
1. Sinusul frontal. - 2. Sinusul sfenoidal. 3. Buza anterioarã a orificiului tubei auditive.
- 4. Orificiul faringian al tubei auditive. - 5. Buza
posterioarã a orificiului tubei auditive (Torus
tubarius). - 6. Plica ridicãtorului. - 7. Palatul
moale. - 8. Dintele axelui. - 9. Arcul palatoglos. - 10. Tonsila palatinã. - 11. Arcul palatofaringian. - 12. Epiglota. - 13. Plica ariepigloticã. - 14. Tuberculul cuneiform. - 15. Tuberculul
corniculat. - 16. Vestibulul laringian. - 17. M.
aritenoidian transvers. - 18. Glota. - 19. Lama
cartilajului cricoid. - 20. Cavitatea infragloticã.
-21. Esofagul. - 22. Istmul glandei tiroide. 23. Traheea. - 24. Primul cartilaj traheal. 25. Arcul cartilajului cricoid. - 26. Cartilajul
tiroid. - 27. Plica vocalã. - 28. Ventriculul
laringelui. - 29. Plica ventricularã. - 30. Ligamentul tirohioidian median. - 31. Masa adipoasã prelaringianã. - 32. Ligamentul hioepiglotic. - 33. Osul hioid. - 34. M. milohioidian.
- 35. M. geniohioidian. - 36. M. genioglos. 37. Cavitatea bucalã propriu-zisã. - 38. Organul vomero-nazal. - 39. Septul nazal.
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Fig. 5. Secþiune frontalã prin cap.
1. Înveliºul moale al bolþii craniului. - 2. Solzul osului frontal. - 3. Duramater cranianã. - 4. Coasa creierului. - 5. Sinusul sagital superior. 6. M. temporal. - 7. Orbita cu conþinutul ei. - 8. Arcada zigomaticã. - 9. Sinusul maxilar. - 10. Corpul adipos al obrazului. - 11. M. maseter. 12. M. buccinator. -13. Corpul mandibulei. - 14. Glanda submandibularã. - 15. Pântecele anterior al M. digastric. - 16. M. milohioidian. 17. Septul lingual, înconjurat de muºchi ai limbii. - 18. M. geniohioidian. - 19. Glanda sublingualã. - 20. A. ºi V. facialã. - 21. Vestibulul cavitãþii
bucale. - 22. Cavitatea bucalã propriu-zisã. - 23. Cornetul inferior al cavitãþii nazale. - 24. Cornetul mijlociu. - 25. Cornetul superior. - 26. Celule
ale sinusului etmoidal.

Vestibulul bucal (Vestibulum oris) este un spaþiu în
formã de potcoavã, mãrginit de arcadele alveolo-dentare
pe de o parte, de buze ºi obraji de cealaltã parte. Dupã

cum vedem, el are doi pereþi: unul exterior, musculocutanat; celãlalt interior, osteo-dentar. La locul de întâlnire
dintre cei doi pereþi, mucoasa se reflectã formând ºanþul
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vestibular sau gingivolabial superior, respectiv inferior.
Clinicienii îl numesc fornix. Ambele ºanþuri vestibulare
prezintã pe linia medianã câte o plicã a mucoasei, orientatã sagital, numitã frâul buzei (Frenulum labii). ªanþurile
vestibulare  superior ºi inferior  permit explorarea porþiunilor alveolare ale maxilei ºi mandibulei, precum ºi
anestezia nervilor infraorbitari ºi mentonieri, la ieºirea
lor din orificiile omonime. Prin ºanþul vestibular superior
se pãtrunde în trepanarea sinusului maxilar. În vestibulul
bucal se deschide ductul parotidian (Stenon). În stare de
ocluzie a arcadelor dentare, vestibulul comunicã cu cavitatea bucalã propriu-zisã prin spaþiile interdentare ºi prin
spaþiul retromolar (dinapoia ultimului molar). Când
maxilarele sunt strâns apropiate (ca în trismus sau anchilozã) se poate pãtrunde cu o sondã în cavitatea bucalã
propriu-zisã prin spaþiul retromolar, pentru a hrãni bolnavul cu alimente lichide. Când maxilarele sunt îndepãrtate,
vestibulul comunicã larg cu cavitatea bucalã propriu-zisã.
În partea posterioarã a vestibulului bucal se gãseºte
plica pterigomandibularã, care este determinatã de rafeul
pterigomandibular, studiat la muºchiul buccinator. Plica
pterigomandibularã se vede ºi se palpeazã foarte uºor când
gura este deschisã; ea se întinde, ca ºi rafeul, de la cârligul
lamei mediale a procesului pterigoid, la linia milohioidianã a mandibulei. Explorarea spaþiului retromolar, la
un om cu maxilarele apropiate, permite palparea marginii
anterioare a ramurii mandibulei, a muºchiului maseter,
în afarã, ºi a pterigoidianului medial, înãuntru.
Cavitatea bucalã propriu-zisã (Cavitas oris propria)
este porþiunea gurii circumscrisã anterior ºi pe pãrþile
laterale de arcadele alveolodentare. Ea este cuprinsã între
bolta palatinã ºi limbã, comunicând înapoi prin istmul
bucofaringian cu vestibulul faringian.

PEREÞII CAVITÃÞII BUCALE
Pereþii cavitãþii bucale sunt în numãr de ºase: 1. un
perete anterior, format de buze; 2. doi pereþi marginali
sau laterali, formaþi de obraji; 3. un perete inferior, reprezentat prin limbã ºi printr-o regiune situatã sub limbã,
regiunea sublingualã; 4. un perete superior, reprezentat
prin bolta palatinã; 5. un perete posterior format de vãlul
palatului ºi de istmul bucofaringian.
Pereþii gurii sunt tapetaþi pe faþa lor profundã de mucoasa bucalã (Tunica mucosa oris), care trece fãrã sã se
întrerupã de pe un perete pe altul. Ea are caractere ºi
denumiri diferite, în raport cu peretele la nivelul cãruia
se gãseºte (de exemplu: mucoasa labialã, palatinã,
genianã etc.). Componentele esenþiale ale mucoasei bucale sunt reprezentate de un epiteliu de înveliº ºi de
corion. Epiteliul este de tip pavimentos stratificat necheratinizat. Celulele epiteliale sunt hormonodependente; modificãrile lor în decursul ciclului ovarian sunt
decelabile ºi pot fi urmãrite citologic pe celulele care
se descuameazã în mod obiºnuit.

PERETELE ANTERIOR: BUZELE
(Labia oris)
Buzele sunt douã formaþiuni musculo-membranoase,
care alcãtuiesc peretele anterior, mobil al cavitãþii bucale.
Ele au un foarte mare rol estetic, în definirea fizionomiei
ºi participã la mimicã. Au de asemenea o mare valoare
antropologicã.
Dupã situaþia lor, distingem o buzã superioarã (Labium
superius) ºi una inferioarã (Labium inferius).
Conformaþia exterioarã. Fiecare buzã prezintã: o faþã
anterioarã sau cutanatã; o faþã posterioarã sau mucoasã;
o margine aderentã; o margine liberã; douã extremitãþi,
dreaptã ºi stângã.
F a þ a a n t e r i o a r ã sau c u t a n a t ã diferã dupã
cum o considerãm la buza superioarã sau la cea inferioarã:
La buza superioarã prezintã un ºanþ median, ºanþul
subnazal sau philtrum (Philtrum), care se terminã în jos
prin tuberculul buzei superioare (Tuberculum labii
superioris). De o parte ºi de alta a philtrumului se întind
douã suprafeþe triunghiulare, cu vârful în afarã, acoperite
la bãrbaþi de mustãþi.
Buza inferioarã prezintã o depresiune medianã, în care,
la bãrbat, se prinde un smoc de pãr (muscã), iar de fiecare
parte a depresiunii o suprafaþã planã sau uºor concavã.
F a þ a p o s t e r i o a r ã sau m u c o a s ã. Este de
culoare cenuºie roºiaticã, umedã ºi presãratã cu numeroase mici proeminenþe, determinate de glandele labiale.
M a r g i n e a a d e r e n t ã diferã dupã cum o
considerãm la buza superioarã sau la buza inferioarã, ºi
la fiecare buzã, dupã cum o privim pe faþa cutanatã sau
pe faþa mucoasã.
La buza superioarã marginea aderentã rãspunde nãrilor
ºi ºanþului nazolabial studiat în miologie. De partea mucoasã ea rãspunde ºanþului vestibular format de reflexiunea mucoasei buzei pe maxilã. În acest ºanþ pe linia
medianã se gãseºte o plicã mucoasã numitã frâul buzei
superioare (Frenulum labii superioris).
La buza inferioarã, marginea aderentã este separatã 
pe linia medianã  de regiunea mentonierã, printr-un ºanþ
cu concavitatea în jos, ºanþul mentolabial; în rest se continuã cu aceastã regiune. De partea mucoasei gãsim aici
un ºanþ vestibular, cu un frâu mult mai puþin dezvoltat ca
la buza superioarã (Frenulum labii inferioris).
M a r g i n e a l i b e r ã este roºie (roºul buzelor) ºi
uscatã. Ea prezintã pe linia medianã un tubercul la buza
superioarã ºi o depresiune la buza inferioarã, în care
pãtrunde tuberculul de mai sus.
Roºul buzelor sau Pars intermedia este porþiunea de tranziþie
dintre piele (Pars cutanea) ºi mucoasã (Pars mucosa). Culoarea
roºie este datoratã bogãþiei capilarelor ºi transparenþei epiteliului
de la acest nivel, precum ºi faptului cã acesta este lipsit de pigment
ºi este necheratinizat.
Roºul buzelor este împãrþit la nou-nãscut în douã zone: zona
externã este rozã ºi netedã (Pars glabra); zona internã este neregulatã
datoritã proeminenþei papilelor corionului (Pars villosa).
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Fig. 7. Buzele nou-nãscutului.
1. Tuberculul buzei superioare. - 2. Pars villosa. - 3. Pars glabra.

(Angulus oris). Unghiurile bucale devin mai evidente când
gura este deschisã.
Orificiul bucal (Rima oris) este delimitat de buze ºi
unghiurile bucale. Când buzele sunt apropiate, orificiul
ia formã de despicãturã sau fantã bucalã. Orificiul bucal
existã real când gura este deschisã.

Fig. 6. Capul vãzut anterior.
1. Regiunea frontalã. - 2. Nasul extern cu: a. rãdãcina, b. dosul,
c. vârful, d. aripa ºi e. nara. - 3. ªanþul subnazal. - 4. Tuberculul buzei
superioare. - 5. Fanta bucalã. - 6. ªanþul mentolabial. - 7. Mentonul.
- 8. Comisura ºi unghiul buzelor. - 9. ªanþul nazolabial.

La adult existã uneori o anomalie numitã buzã dublã care
constã în persistenþa acestei stãri infantile; ea este caracterizatã
prin prezenþa unei plice mucoase înapoia buzei principale.
Buzele albicioase denotã anemie; cele albãstrui tulburãri
circulatorii.

De fiecare parte, aproximativ în dreptul primului
premolar, extremitãþile celor douã buze se unesc ºi
formeazã comisurile labiale (Commissura labiorum).
Fiecare comisurã mãrgineºte unghiul bucal corespunzãtor

Forma ºi dimensiunile fantei bucale sunt foarte caracteristice
pentru fizionomia omului. Dimensiunile ei sunt în medie de 5 cm
la bãrbat ºi 4,5 cm la femeie. Când dimensiunile fisurii bucale
depãºesc în mod considerabil, în plus sau în minus, aceste limite,
avem macro- respectiv microstomia.
Când gura este deschisã, orificiul bucal ia forma ovalã având
înãlþimea de 5,5 cm la bãrbat ºi de 5 cm la femeie, iar lãþimea de
5 cm la bãrbat ºi 4 cm la femeie.

Structura. În constituþia buzelor intrã patru straturi:
pielea, stratul muscular, stratul glandular ºi mucoasa.
Pielea, groasã, rezistentã ºi foarte aderentã de fasciculele musculare subiacente este înzestratã cu peri, glande
sebacee ºi sudoripare. Ea este sediul foliculitelor, eczemei
ºi altor boli de piele, datorate adesea iritaþiei provocate
de secreþiile nazale.
Stratul muscular, de fapt musculo-conjunctiv,
formeazã un fel de schelet al buzelor. Este constituit de

Fig. 8. Buzele. Preparatul a fost realizat astfel: s-a ridicat pielea; în dreapta
s-au preparat muºchii pieloºi ai buzelor, mai ales buccinatorul, iar în
stânga muºchii au fost îndepãrtaþi.
1. Buza superioarã. - 2. Ductul parotidian Stenon. - 3. Fibre ale muºchilor
pieloºi ai buzelor. - 4. Buza inferioarã
- 5. Glande salivare labiale. - 6. Mucoasa buzelor.
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Fig. 10. Limfaticele buzelor (schematic).
1. Nod limfatic parotidian superficial (preauricular). - 2. Noduri
limfatice submandibulare. - 3. Noduri limfatice submentale.
Fig. 9. Buza inferioarã. Secþiune sagitalã.
1. Pielea. - 2. Foliculi piloºi. - 3. Stratul muscular. - 4. Ramuri arteriale.
- 5. Glande labiale. - 6. Duct glandular. - 7. Stratul mucos.

orbicularul gurii, în cea mai mare parte, ºi din ceilalþi
muºchi pieloºi ai buzelor.
Stratul glandular este format din numeroase glande
labiale (Glandulae labiales), care se pot palpa dacã se
plimbã degetul pe faþa posterioarã a buzelor. Ele se vãd
ca niºte mase proeminente ºi neregulate. Sunt glande
acinoase (mucoase ºi seroase) al cãror canal se deschide
la suprafaþa liberã a mucoasei.
Stratul mucos. Mucoasa buzelor este groasã ºi se
continuã cu cea a obrajilor ºi cu gingiile. Se continuã de
asemenea cu zona de tranziþie a roºului buzelor. Ea are
un aspect neregulat din cauza glandelor subiacente ºi o
culoare roºie-palidã sau roºie-cenuºie.
Vase ºi nervi
Arterele buzelor provin în cea mai mare parte din
cele patru artere labiale (din facialã). Ele se anastomozeazã în plin canal, formând un cerc situat spre marginea
liberã a buzelor, între stratul muscular ºi cel glandular.
Arcurile arteriale sunt deci mai apropiate de faþa
posterioarã a buzelor, fapt de mare importanþã în suturarea
plãgilor acestora.
Buzele pot fi frecvent sediul unor plãgi, de obicei foarte hemoragice. Când plaga este externã, adâncã, va trebui sã prindem cu fibrele
de suturã toate planurile buzelor pânã în profunzime, nu numai cele
superficiale. Suturând doar pielea, artera continuã sã sângereze înapoia
suturii noastre. Hemoragiile buzelor pot fi provocate ºi prin tãierea
cercului arterial de cãtre dinþi (cãdere, lovituri). În aceste cazuri sângele
se scurge mai rar spre exterior. Cel mai adesea, sângele este înghiþit ºi
digerat, dând o culoare neagrã scaunelor ºi poate sã simuleze astfel o
hemoragie gastricã sau intestinalã.

Venele  se comportã la fel cu arterele ºi se varsã în
cea mai mare parte în vena facialã. Anastomozele acesteia

cu vena oftalmicã ºi cu plexurile pterigoidiene explicã
posibilitatea propagãrii unei tromboflebite la sinusurile
venoase ale durei mater.
Din plexul venos situat la nivelul marginii libere a buzelor se
pot dezvolta tumori vasculare (angioame). Acestea sunt constituite
din capilare neoformate dilatate ºi deºi nu sunt de naturã malignã
pot deforma în mod considerabil regiunea prin creºterea lor ºi
prin aceasta sã dea tulburãri în masticaþie ºi în vorbire.

Limfaticele pleacã din douã reþele, una cutanatã, alta
mucoasã. Reþelele limfatice comunicã între ele; de asemenea, vasele celor douã pãrþi (dreapta  stânga). Limfaticele buzei superioare se îndreaptã spre nodurile submandibulare ºi uneori spre cele parotidiene superficiale.
Limfaticele buzei inferioare ajung la nodurile submentoniere ºi submandibulare (de ambele pãrþi).
Relevãm importanþa chirurgicalã deosebitã a acestor noduri în
cancerul buzelor. Acesta este localizat de obicei la buza inferioarã.
Chiar dacã tumora este unilateralã, se face obligatoriu evidarea totalã
bilateralã a nodurilor, din cauza încruciºãrii vaselor limfatice.

Nervii. Nervii motori provin din facial. Inervaþia senzitivã, bogatã, este sub dependenþa trigemenului, prin
ramuri labiale superioare ale nervului suborbitar pentru
buza superioarã ºi ramuri labiale inferioare ale nervului
mentonier pentru buza inferioarã.
Buzele servesc la prehensiunea alimentelor, la masticaþie, la formarea bolului alimentar precum ºi la sugere.
Ele au un rol în articularea consoanelor labiale ºi servesc
ca organ de simþ (tact, durere, gust).
Anatomie aplicatã. Buzele sunt deseori interesate de procese
patologice: traumatisme, inflamaþii, neoplasme. Ele pot prezenta
ºi leziuni tuberculoase (lupus) sau sifilitice. La buza superioarã
putem întâlni un viciu de conformaþie numit fisurã labialã lateralã
(cheiloschizis) sau buzã de iepure. Aceastã anomalie constã într-o
despicãturã interesând numai buza, sau uneori ºi procesul alveolar
(cheilognatoschizis). Sunt datorate lipsei de sudurã a mugurilor
din care se dezvoltã buza.

APARATUL DIGESTIV
PEREÞII LATERALI: OBRAJII
(Bucca)
Obrajii închid cavitatea bucalã pe pãrþile laterale.
Topografic, obrajii depãºesc cavitatea bucalã. Ei alcãtuiesc regiunea genianã.
Fiecare obraz are o formã patrulaterã, prezentând de
studiat douã feþe ºi patru margini.
Faþa externã sau cutanatã variazã ca aspect. Bombatã
la copii ºi oamenii graºi, ea este deprimatã la oamenii
mai în vârstã, debili sau slãbiþi de boli. Ea este presãratã
cu peri (barbã), glande sebacee ºi sudoripare. Capilarele
pielii reacþioneazã uºor la emoþii (roºeaþã, paloare) sau
în stãrile febrile.
Faþa internã aderã în partea sa perifericã de oasele
feþei (maxilã ºi mandibulã). Partea sa centralã, care rãspunde vestibulului bucal, este tapetatã de mucoasã.
Aceasta se reflectã de pe maxilare pe formaþiunile musculo-conjunctive ale obrajilor, formând ºanþurile vestibulare. Mucoasa are o culoare roºiaticã, datoritã reþelei capilare subiacente. În anemii, culoarea devine albicioasã.
Pe faþa internã, pe porþiunea ei posterosuperioarã, în
dreptul colului celui de-al doilea molar superior, se
deschide ductul parotidian Stenon.
Marginea superioarã rãspunde marginii inferioare a
orbitei; marginea inferioarã rãspunde marginii inferioare
a mandibulei; marginea posterioarã rãspunde marginii
anterioare a maseterului; marginea anterioarã se continuã
cu buzele, de care este separatã prin ºanþul nazolabial, în
sus, ºi de o linie convenþionalã ce coboarã vertical pânã
la marginea inferioarã a mandibulei, în jos.
Structura. În constituþia obrajilor intrã patru straturi:
1. Pielea. 2. Stratul celulo-grãsos, care în aceastã regiune
conþine corpul grãsos al obrazului (bula grãsoasã Bichat).
3. Stratul muscular format din muºchii pieloºi ai gurii,
dintre care cel mai important este muºchiul buccinator;
acesta e perforat de ductul parotidian Stenon ºi este
acoperit pe faþa superficialã de o fascie. 4. Mucoasa. Spre
deosebire de mucoasa labialã, care este slab aderentã la
muºchi printr-un þesut celular plin de glande, mucoasa
genianã este intim legatã de muºchiul buccinator. Aºa se
explicã de ce în timpul masticaþiei nu se produc plice
mari ale mucoasei, care ar putea fi prinse între dinþi. Semnalãm prezenþa unor glande, continuare a celor labiale,
situate între muºchiul buccinator ºi mucoasã (Glandulae
buccales). În vecinãtatea ductului parotidian Stenon, se
gãsesc în profunzimea muºchiului glandele molare
(Glandulae molares).
Vase ºi nervi
Arterele sunt numeroase. Cele mai importante sunt:
artera bucalã (ramurã a maxilarei) ºi transversa feþei
(ramurã a temporalei superficiale).
Venele se colecteazã în vena facialã (cele mai multe)
ºi în vena transversã a feþei.
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Limfaticele se duc pe de o parte la nodurile parotidiene, iar pe de altã parte la nodurile submandibulare. Se
întâlnesc adesea ºi noduri geniene.
Nervii motori provin din facial. În paralizia acestui
nerv, faþa este deviatã spre partea sãnãtoasã, obrazul ºi
buzele de partea lezatã devin flasce ºi se ridicã în fiecare
expiraþie; se zice cã bolnavul îºi fumeazã pipa. De asemenea alimentele cad între obraz ºi gingie umplând vestibulul. Sensibilitatea feþei este deþinutã de trigemen prin
nervul bucal (ramurã a mandibularului) ºi nervul infraorbitar (din maxilar).
PERETELE SUPERIOR: PALATUL DUR
SAU BOLTA PALATINÃ
(Palatum durum)
Peretele supero-posterior al cavitãþii bucale este format
de palat (Palatum). Partea lui superioarã este palatul dur,
iar partea lui posterioarã este palatul moale.
Peretele superior, boltit, desparte cavitatea bucalã de
fosele nazale. Forma bolþii palatine ºi cea a foselor nazale
se aflã în strânsã corelaþie. Palatul dur se continuã, fãrã
delimitare precisã, cu palatul moale sau vãlul palatin.
Important: Nu confundaþi palatul dur cu palatul osos.
Conformaþie exterioarã. Palatul dur intact, acoperit
de pãrþile moi, prezintã pe linia medianã un rafeu (Raphe
palati), care în partea anterioarã este proeminent, iar în
partea posterioarã este uºor deprimat ca un ºanþ, ce se
poate prelungi pânã la uvulã. Rafeul rãspunde suturii
sagitale a palatului osos, care uneori poate realiza un relief
numit Torus palatinus. Acest rafeu prezintã în partea lui
anterioarã imediat înapoia incisivilor, o proeminenþã
bogat inervatã numitã papila incisivã (Papilla incisiva),
care corespunde orificiului incisiv. De o parte ºi de alta a
rafelului, aspectul palatului dur diferã. În partea anterioarã
prezintã niºte creste sau plice palatine transversale
(Plicae palatinae transversae), uneori drepte, alteori
curbe. Cãtre partea posterioarã crestele amintite dispar
ºi suprafaþa devine mai netedã. Palatul dur prezintã, pe
toatã întinderea sa, niºte ridicãturi sau papile, iar între
ele, niºte depresiuni  foveole palatine  în care se deschid
canalele excretoare ale glandelor.
Structura. În alcãtuirea palatului dur intrã trei straturi:
1. Stratul osos. Forma generalã a palatului osos, cât
ºi cele mai importante variaþiuni, au fost studiate în osteologie. Oasele care participã la alcãtuirea lui sunt procesele
palatine ale maxilarelor ºi lamele orizontale ale palatinelor. Palatul osos este acoperit de un periost rezistent,
foarte aderent la nivelul suturilor ºi al proceselor alveolare
ale maxilarelor.
2. Stratul glandular este format din glandele palatine
(Glandulae palatinae) analoage cu cele de la buze ºi obraji.
Glandele sunt mai dezvoltate cãtre partea posterioarã a bolþii.
3. Stratul mucos. Mucoasa palatinã continuã gingiile.
Ea este de culoare albã-rozacee ºi este caracterizatã prin
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Fig. 11. Cavitatea bucalã, vãzutã anterior, larg
deschisã, dupã incizia obrajilor, plecând din
unghiurile buzelor. În dreapta figurii s-a ridicat
mucoasa bolþii palatine, evidenþiindu-se stratul
glandular. În stânga s-au îndepãrtat ºi glandele,
evidenþiindu-se planul osos ºi arterele. Tot în
stânga s-a ridicat mucoasa vãlului palatin, preparându-se muºchii palatoglos ºi palato-faringian.
1. Stratul mucos (rãsfrânt) al palatului dur ºi al
vãlului palatin. - 2. Stratul glandular. - 3. M. uvulei.
- 4. Tonsila (amigdala) palatinã. - 5. M. palatoglos.
- 6. Rafeul pterigomandibular cu inserþia M. buccinator. (7) ºi a M. constrictor superior al faringelui (8).
- 9. M. palatofaringian. - 10. Stratul osos al palatului dur. - 11. A. palatinã descendentã.

rezistenþa ºi aderenþa ei de periost. În intervenþii, decolând
aceastã mucoasã rezistentã, putem crea lambouri ce pot fi
utilizate la acoperirea fisurilor congenitale ale palatului dur.
Palatul dur are rol în articularea consoanelor ºi în deglutiþie. Pe el se aplicã vârful limbii ºi astfel bolul alimentar este împins înapoi cãtre faringe.
Vase ºi nervi
Arterele provin din surse multiple. Cea mai importantã este
palatina descendentã, ramurã a maxilarei care coboarã prin canalul
palatin mare, ajunge pe faþa inferioarã a bolþii palatine ºi se
inflecteazã înainte, emiþând numeroase ramuri. În intervenþiile pe
regiune aceastã arterã trebuie pãstratã pentru a asigura vascularizarea lambourilor cu care acoperim fisurile congenitale ale bolþii
palatine. Bolta palatinã mai primeºte artera sfenopalatinã, ramurã
tot din maxilarã.
Venele urmeazã traiectul arterelor. Unele trec prin canalul
incisiv la venele mucoasei pituitare.
Limfaticele dreneazã limfa cãtre nodurile jugulare laterale.
Nervii senzitivi sunt reprezentaþi prin nervul palatin mare (ce
trece prin canalul palatin mare) ºi nervii nazopalatini (ce trec prin
canalul incisiv).
Anatomie aplicatã. La nivelul palatului dur se pot localiza
gome sifilitice, care uneori pot necroza scheletul. De asemenea,
aici se pot dezvolta tumori plecate de la os sau, mai ales, de la
stratul glandular.
Mai caracteristice pentru bolta palatinã sunt diviziunile sagitale
congenitale (despicãturile sau fisurile, palatoschizis = gura de lup).
Anomaliile se datoresc lipsei de sudurã a mugurilor palatini.
Ductul sau canalul incisiv (Ductus incisivus) este un conduct
epitelial inconstant situat în interiorul canalului incisiv osos. Rareori

este un conduct complet, întins de la cavitatea bucalã la fosele nazale.
În mod obiºnuit el porneºte din fosele nazale ºi este închis în fund
de sac. Importanþa lui clinicã constã în faptul cã abcesele incisivilor
se pot propaga pe traiectul sãu, pânã în fosele nazale.

PERETELE INFERIOR SAU PLANªEUL
CAVITÃÞII BUCALE
Acest perete are o structurã complexã ºi din acest
motiv este diferit descris de autori.
El este format dintr-o serie de pãrþi moi care închid
spaþiul dintre douã arcuri osoase: corpul mandibulei, în
sus ºi înainte; osul hioid, în jos ºi înapoi.
O secþiune frontalã prin partea inferioarã a feþei ne
aratã componenþa acestui perete. Profund, în mijlocul
pãrþilor moi care îl alcãtuiesc, se evidenþiazã diafragma
gurii  o lamã muscularã aproape orizontalã  formatã
din cei doi muºchi milohioidieni. Deasupra diafragmei
gurii se gãseºte regiunea sublingualã; peste aceastã
regiune se aºazã limba. Porþiunea anterioarã a limbii este
liberã, mobilã, ºi permite explorarea prin gurã a regiunii
sublinguale; porþiunea posterioarã a limbii se uneºte, se
confundã, cu elementele planºeului bucal.
Rezultã cã în structura peretelui inferior al cavitãþii
bucale vom avea de descris: diafragma gurii, regiunea
sublingualã ºi limba.
Diafragma gurii (Diaphragma oris) este formatã din
cei doi muºchi milohioidieni, care au fost studiaþi la
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Fig. 12. Secþiune frontalã prin faþã.
1. Cavitatea nazalã cu cornetul ºi cu meatul inferior. - 2. Sinusul
maxilar. -3. M. buccinator. - 4. Vestibulul cavitãþii bucale. - 5. Limba.
- 6. M. genioglos. - 7. Glanda sublingualã. - 8. M. geniohioidian.
- 9. M. milohioidian. - 10. M. digastric (pântecele anterior). - 11. Vasele
sublinguale. - 12. Ductul sublingual Wharton. - 13. N. lingual.

miologie. Ei formeazã o chingã muscularã întinsã între
cele douã linii milohioidiene ale mandibulei ºi corpul
osului hioid. Chinga este întãritã pe faþa sa superioarã de
cei doi muºchi geniohioidieni, iar pe faþa sa inferioarã de
digastrici. Diafragma gurii are o mare importanþã anatomo-topograficã, funcþionalã ºi clinicã. Toate elementele
situate deasupra ei fac parte din cavitatea bucalã; cele
situate dedesubt aparþin gâtului (regiunii suprahioidiene).
Regiunea topograficã sublingualã este ascunsã de
porþiunea orizontalã a limbii. Ea constituie partea planºeului bucal direct accesibilã inspecþiei ºi palpãrii. Pentru
a o pune în evidenþã, invitãm pacientul sã deschidã larg
gura ºi sã ducã vârful limbii în sus ºi înapoi, spre bolta
palatinã. Regiunea ne apare acum ca un semicerc, mãrginit înainte ºi pe laturi de arcadele alveolo-dentare, iar
înapoi de limbã. Spaþioasã în partea anterioarã, regiunea
scade tot mai mult în înãlþime în partea posterioarã, spre
locul de întâlnire a limbii cu planºeul bucal. Regiunea este
acoperitã de mucoasa bucalã roºiaticã, subþire, care lasã
sã se vadã prin transparenþa ei venele sublinguale (ranine).
Pe linia medianã distingem frâul limbii (Frenulum
linguae) o plicã sagitalã a mucoasei, care leagã faþa
inferioarã a organului de regiunea sublingualã.
Pe laturile frâului, îndreptându-se înapoi ºi în afarã,
mucoasa prezintã câte o proeminenþã neregulatã, alungitã,
determinatã de glanda sublingualã subiacentã, numitã
plica sublingualã (Plica sublingualis). Aproape de
extremitatea anterioarã a fiecãrei plice se gãseºte câte un
tubercul  caruncula sublingualã (Caruncula sublingualis)  prevãzut cu un orificiu prin care se deschide ductul
submandibular (Wharton) împreunã cu ductul sublingual
mare. De-a lungul plicei sublinguale se înºiruie orificiile
ductelor mici ale glandei sublinguale.

Fig. 13. Cavitatea bucalã: limba ºi regiunea sublingualã.
1. Glandã lingualã anterioarã. - 2. M. longitudinal inferior al limbii.
- 3. M. genioglos. - 4. Glanda sublingualã. - 5. Arcada dentarã inferioarã. -6. Gingia. - 7. ªanþul vestibular inferior. - 8. Frâul buzei
inferioare. - 9. Caruncula sublingualã. - 10. Plica sublingualã. - 11. Frâul
limbii. - 12. Plica fimbriatã.

Dacã îndepãrtãm mucoasa regiunii sublinguale, gãsim
pe linia medianã un perete muscular format de doi dintre
muºchii limbii: genioglosul ºi hioglosul. Aceºtia se înalþã
de pe planºeul bucal ºi pãtrund în baza limbii. Lateral de
cei doi muºchi, în dreapta ºi în stânga lor, între ei ºi faþa
medialã a corpului mandibulei, se gãseºte loja sublingualã. Loja conþine glanda salivarã sublingualã, vase ºi
nervi; ele vor fi descrise la glandele salivare.
În jos regiunea sublingualã ajunge pânã la diafragma
gurii; înapoi se continuã cu spaþiile conjunctive ale gâtului.
Anatomie aplicatã. Regiunea sublingualã poate fi deformatã
prin tumori chistice plecate de la glanda sublingualã, numite ranule.
Survin mai frecvent la copii.
În regiunea sublingualã se dezvoltã uneori flegmoane cu caracter
gangrenos ºi septicemic, cu o evoluþie extrem de rapidã ºi foarte
gravã. Aceste flegmoane poartã numele de angina lui Ludwig.
La nivelul mucoasei bucale  dar mai ales în regiunea
sublingualã  se pot absorbi uºor ºi rapid unele substanþe chimice.
Aceastã cale este folositã pentru administrarea unor medicamente
(antianginoase, antihipertensive: nitroglicerina, nifedipina).

LIMBA
(Lingua, Glossa)
Limba este un organ musculo-membranos, de formã
conicã, foarte mobil, care participã la alcãtuirea peretelui
inferior al cavitãþii bucale.
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Limba este organul gustului. Ea are ºi un rol digestiv
foarte important, participând la masticaþie ºi deglutiþie,
iar la nou-nãscut la sugere. Limba mai are ºi un rol fonator,
în articularea consoanelor linguale.
Conformaþia exterioarã. Limba nu poate fi vãzutã
în întregime chiar dacã gura este larg deschisã. Ea este
formatã din douã segmente: corpul ºi rãdãcina. Privite
pe o secþiune medio-sagitalã, corpul are o direcþie orizontalã, iar rãdãcina o direcþie verticalã.
Separaþia dintre corp ºi rãdãcinã o face un ºanþ în
formã de V, numit ºanþul terminal (Sulcus terminalis),
situat la câþiva milimetri înapoia V-ului lingual. El prezintã la vârful lui o depresiune numitã gaura oarbã (Foramen caecum linguae). ªanþul terminal este mai evident
la copil; el reprezintã locul de sudurã a mugurilor din
care ia naºtere limba.
Rãdãcina limbii (Radix linguae) este porþiunea dinapoia ºanþului terminal. Ea este situatã în faringe, de unde
ºi numele de segment faringian. De aceea, chiar dacã
tragem limba afarã din cavitatea bucalã, nu îi putem vedea
rãdãcina. Pentru a o examina, laringologii se servesc de
o oglindã adecvatã acestui scop. Prin rãdãcinã limba se
fixeazã solid de organele din jur, mai cu seamã de mandibulã ºi hioid. Rãdãcina limbii se continuã, prin extremitatea superioarã, cu porþiunea bucalã. Extremitatea ei
inferioarã este legatã de epiglotã prin trei plice mucoase,
plicele gloso-epiglotice. O plicã este medianã (Plica glossoepiglottica mediana) ºi douã laterale (Plicae glossoepiglotticae laterales); între ele se gãsesc douã depresiuni,
numite valecule epiglotice sau fosetele gloso-epiglotice
(Valleculae epiglotticae).
Rãdãcina limbii prezintã urmãtoarele elemente descriptive: o faþã
anterioarã, în continuare cu restul organului, ca atare definitã numai
în chip teoretic; o faþã posterioarã, rãspunzând faringelui ºi pe
care se gãseºte tonsila lingualã; douã margini laterale, fiecare în
raport cu loja tonsilei palatine respective; o extremitate superioarã
ºi o extremitate inferioarã, care au fost descrise mai sus.
Relaþiile dintre limbã ºi laringe, realizate prin intermediul
plicelor glosoepiglotice ºi a inserþiilor muºchilor limbii pe osul
hioid, au importanþã funcþionalã ºi practicã. În timpul faringian al
deglutiþiei, laringele este dus în sus ºi înainte sub rãdãcina limbii;
epiglota se loveºte de limbã ºi prin aceasta ea închide, în mod pasiv,
aditusul laringian. Solidaritatea dintre limbã ºi epiglotã are ºi
aplicaþiuni practice. Astfel, printr-o tracþiune puternicã asupra limbii
se ridicã epiglota ºi astfel se elibereazã aditusul laringian; prin aceastã
manoperã medicul poate executa cu uºurinþã intubaþia laringotrahealã.
În timpul narcozei, rãdãcina limbii cãzutã înapoi împinge epiglota
peste aditusul laringian ºi prin aceasta tinde sã asfixieze bolnavul.
Ridicând mandibula sau tracþionând limba în afara cavitãþii bucale,
se obþine eliberarea cãii aeriene. În caz de asfixie, se poate activa
reflexul respirator prin tracþiuni ritmice asupra limbii.

Corpul limbii (Corpus linguae) este porþiunea situatã înaintea ºanþului terminal. Aceastã porþiune se gãseºte în cavitatea bucalã ºi de aceea este denumitã
segmentul bucal.
Corpul limbii prezintã de studiat douã feþe, douã
margini, un vârf ºi o bazã.
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Fig. 14. Faþa dorsalã a limbii ºi formaþiunile anatomice
din vecinãtatea rãdãcinii limbii.
1. Peretele faringelui. - 2. Aditusul laringian cu elementele care îl
circumscriu: a. tuberculul corniculat. b. tuberculul cuneiform, c. plica
ariepigloticã ºi d. epiglota. - 3. Plica glosoepigloticã medianã. - 4. Plica
glosoepigloticã lateralã. - 5. Tonsila lingualã. - 6. Gaura oarbã. 7. ªanþul terminal. - 8. Papile valate. - 9. Papile fungiforme. 10. ªanþul median al limbii. - 11. Papile foliate. - 12. Valeculã epigloticã. - 13. Tonsila palatinã.

F a þ a d o r s a l ã sau s u p e r i o a r ã (Dorsum
linguae) prezintã un ºanþ median (Sulcus medianus
linguae) foarte variabil ca aspect. La el vin de se terminã
rândurile de papile ale limbii, care vor fi studiate odatã
cu mucoasa.
ªanþul terminal împarte faþa dorsalã a limbii într-o
porþiune presulcalã (Pars praesulcalis), situatã înaintea
ºanþului, ºi una postsulcalã (Pars postsulcalis), situatã
înapoia acestuia.
Se descriu douã feluri de ºanþuri la suprafaþa limbii: unele
congenitale care nu se modificã cu vârsta (limba plisatã ºi limba
scrotalã); altele fiziologice care apar dupã 40 de ani; dintre acestea
cele mai caracteristice formeazã tipul scalariform (ºanþuri
implantate orizontal de o parte ºi de alta a ºanþului median).
Examenul feþei superioare a limbii este foarte important în
clinicã. Aspectul ei diferit depinde de proeminenþa anumitor papile
ºi de starea anatomicã a mucoasei. Culoarea ei normalã este
roºiaticã, aspectul este catifelat, umed. Încã din antichitate este
cunoscutã observaþia cã în unele boli, mucoasa lingualã îmbracã
aspecte caracteristice, contribuind la stabilirea diagnosticului
acestora. Faþa superioarã a limbii poate fi sediul cancerului ºi al
ulceraþiilor tuberculoase sau sifilitice.

APARATUL DIGESTIV
În afecþiuni ale tubului digestiv, limba este albicioasã ºi poate
fi acoperitã cu un depozit galben  murdar, nisipos (limba încãrcatã, limba saburalã  de la saburra = nisip). În unele afecþiuni
grave, ca în febra tifoidã, ea este uscatã, de culoare negricioasã
(limba arsã). În scarlatinã are o culoare roºie ºi se descuameazã
(limba ca zmeura). În anemii se produce o atrofie a reliefului limbii,
care în anemia pernicioasã duce la limba netedã. Paralel cu
reducerea anemiei, relieful se reface.
Pe faþa dorsalã a limbii se poate dezvolta leucoplazia, consideratã o stare precanceroasã ºi caracterizatã prin apariþia de plãci
albe la nivelul cãrora mucoasa este foarte îngroºatã.

F a þ a i n f e r i o a r ã (Facies inferior linguae) a
limbii este mai puþin întinsã decât cea superioarã deoarece
porþiunea ei posterioarã este ascunsã în regiunea
sublingualã. Prezintã pe linia medianã frâul limbii, iar
mai în afarã, dunga albastrã a venelor profunde ale limbii.
Faþa inferioarã a limbii variazã ca aspect, potrivit caracterelor diferite ale mucoasei. Ea este mai albicioasã ºi
netedã, medial de venele profunde ale limbii ºi mult mai
roºie, mai neregulatã, prevãzutã cu creste ºi proeminenþe,
lateral de acestea.
La nou-nãscut ºi la copil, pe faþa inferioarã a limbii se gãsesc
douã plice simetrice, care pleacã de la baza limbii ºi converg înainte
cãtre vârf, fãrã a-l atinge. Se numesc plice fimbriate (Plicae
fimbriatae), din cauza marginii libere foarte zdrenþuite. Plica
fimbriatã se atrofiazã cu vârsta. Ea este un rest al unui organ existent la prosimieni.

M a r g i n i l e l i m b i i (Margo linguae) rãspund
arcadelor dentare. Raportul este important prin faptul cã
un dinte rupt sau cariat poate produce ulceraþii ale limbii.
V â r f u l (Apex linguae) este subþire ºi ascuþit. Pe el
se gãseºte un ºanþ vertical, la nivelul cãruia se unesc cele
douã ºanþuri (superior ºi inferior).
B a z a  la nivelul ei rãdãcina se uneºte cu corpul.
Structura limbii
Limba are un schelet osteo-fibros, un conþinut muscular ºi o mucoasã învelitoare; este lipsitã de submucoasã.

Fig. 15. Scheletul limbii.
1. Membrana hioglosianã dispusã în plan frontal, dând inserþie
septului lingual.  2. Septul lingual orientat sagital.  3. Osul hioid.
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Scheletul osteo-fibros este format din osul hioid
(studiat la osteologie) ºi din douã formaþiuni fibroase;
membrana hioglosianã ºi septul lingual.
M e m b r a n a h i o g l o s i a n ã are o formã
patrulaterã. Este situatã în partea posterioarã a limbii ºi
este dispusã în plan frontal. În jos, membrana se prinde
pe osul hioid; în sus, ea se pierde în musculatura limbii,
înapoia ºanþului terminal. Prin faþa posterioarã, membrana
rãspunde musculaturii limbii. Aceastã membranã nu este
descrisã de cãtre toþi autorii. Termenul nu a fost introdus
niciodatã în Nomenclatura Anatomicã.
S e p t u l l i m b i i (Septum lingualis) are o formã
curbã, comparabilã cu o coasã; este situat în planul mediosagital al limbii, între cei doi muºchi geniogloºi.
Septul limbii prezintã de studiat:
a) o margine superioarã convexã; b) o margine inferioarã concavã, ambele în raport cu musculatura organului; c) o bazã, ce se
prinde pe membrana hioglosianã ºi osul hioid; d) un vârf, ce ajunge
pânã la vârful limbii; e) douã feþe laterale în raport cu muºchii
geniogloºi.

În cadrul scheletului fibros, poate fi inclusã ºi a p o n e v r o z a l i m b i i (Aponeurosis lingualis), care este
de fapt o îngroºare ºi condensare a laminei proprii a mucoasei linguale din regiunea ei dorsalã. Muºchii limbii
se terminã prin numeroase formaþiuni tendinoase fine în
aceastã aponevrozã care le serveºte astfel ca punct de
inserþie; uneori cordeluþele tendinoase o pot strãbate ºi
sã pãtrundã pânã la papile.
Muºchii limbii (Musculi linguae) se împletesc între ei
într-un mod extrem de complicat. Dupã origine, ei se
grupeazã în muºchi extrinseci  cu originea pe oasele sau
pe organele învecinate  ºi muºchi intrinseci, care se fixeazã
cu ambele capete în interiorul limbii, pe septul lingual ºi
pe aponevroza limbii. Sunt formaþi din fibre striate.
Muºchii extrinseci. M u º c h i u l g e n i o g l o s
(M. genioglossus) este cel mai puternic muºchi al limbii.
Are originea împreunã cu omologul sãu din partea opusã,
pe tuberculul superior al spinei mentale a mandibulei
(apofizele geni superioare), deasupra muºchiului geniohioidian. De acolo fibrele se împrãºtie ca un evantai în
toatã limba, de la vârf pânã la osul hioid. Este separat
de genioglosul opus prin septul lingual. Uneori fibre
ale muºchiului se continuã înapoi cu fibrele constrictorului superior al faringelui (muºchiul geniofaringian);
alte fibre pot ajunge pânã la epiglotã (muºchiul glosoepiglotic).
Muºchiul are un raport foarte important: prin faþa
sa lateralã participã la formarea peretelui medial al
lojii sublinguale, având astfel raporturi cu organele
acestei loji.
Acþiune. Muºchiul îºi ia punctul fix pe mandibulã;
contractându-se el acþioneazã asupra limbii ºi a osului
hioid. Contracþia simultanã a tuturor fibrelor muºchiului
ghemuieºte limba înapoia mandibulei ºi o aplicã pe planºeul bucal.
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Contractându-se izolat, fibrele anterioare duc vârful limbii în jos
ºi înapoi; cele mijlocii trag limba înainte ºi o proiecteazã în afara
gurii; iar cele posterioare duc hioidul înainte împreunã cu limba.
Tonusul muºchilor geniogloºi menþine limba în locul ei. Când
tonusul este abolit, ca în narcozã, atunci limba cade prin propria ei
greutate peste aditusul laringian ºi poate provoca asfixia bolnavului.
Când se rezecã mandibula, operaþia trebuie efectuatã lateral
de linia medianã, pãstrând inserþia muºchiului genioglos, pentru
a se evita cãderea limbii.

M u º c h i u l h i o g l o s (M. hyoglossus)  este un
muºchi lat ºi subþire, de formã patrulaterã.
Originea lui este pe marginea superioarã a corpului
osului hioid (fasciculul bazioglos) ºi pe toatã întinderea
cornului mare al acestui os (fasciculul ceratoglos). De
aici fibrele lui urcã pe faþa lateralã a genioglosului,
pãtrund între stiloglos ºi longitudinal inferior, inserânduse pe aponevroza limbii  pe marginea ei, de la bazã pânã
la vârf.
Ascuns sub faþa medialã a hioglosului, se gãseºte un
fascicul inconstant ºi slab dezvoltat, care naºte de pe
cornul mic al hioidului. Este muºchiul condroglos (M.
chondroglossus), considerat o dependinþã a hioglosului.
Raporturi. Prin faþa sa lateralã, hioglosul participã la
formarea peretelui medial al lojii sublinguale; aceastã faþã
este încruciºatã de nervii hipoglos ºi lingual. Faþa sa
medialã  profundã  acoperã artera lingualã.
Acþiune. Trage limba în jos ºi înapoi.
M u º c h i u l s t i l o g l o s (M. styloglossus)  este
alungit ºi subþire, aºezat pe marginile limbii.
El pleacã de pe procesul stiloid ºi de pe ligamentul
stilomandibular. Pãtrunde în corpul limbii ºi se împarte în
douã fascicule: unul lateral, urmeazã cu muºchiul longitudinal inferior marginea limbii pânã la vârful ei; altul transversal, strãbate hioglosul spre interiorul limbii, amestecându-se cu fibrele transversului sau terminându-se pe
septul lingual. Muºchiul stiloglos este în raport lateral cu
glanda parotidã ºi muºchiul pterigoidian medial, iar medial
cu muºchii stilofaringian ºi constrictor superior al faringelui. Acþiunea muºchiului: duce limba în sus ºi înapoi.
M u º c h i u l t o n s i l o g l o s  neomologat de
Nomenclatura Anatomicã  pleacã de pe submucoasa
faringelui, de la nivelul regiunii tonsilei palatine; pãtrunde
în baza limbii, devine transversal ºi se încruciºeazã cu
cel de partea opusã formând o chingã muscularã. Acþiune:
ridicã limba.
Muºchii palatoglos ºi faringoglos provin din musculatura organelor respective ºi vor fi studiaþi cu acestea.
Muºchii intrinseci. Muºchiul longitudinal inferior
(M. longitudinalis inferior)  este lung ºi subþire, relativ
bine individualizat pe faþa inferioarã a limbii. Pleacã de
pe mucoasa rãdãcinii limbii ºi ajunge pânã la vârf. Este
situat între hioglos ºi genioglos.
Muºchiul longitudinal superior
(M. longitudinalis superior)  este nepereche: formeazã
o lamã muscularã cu fibrele longitudinale, aºezate sub
mucoasa dorsalã a limbii ºi întinsã în tot lungul sãu.

Fig. 16. Muºchii limbii ºi ai faringelui
(vãzuþi din partea stângã).
1. Faþa dorsalã a limbii. - 2. Marginea limbii. - 3. M. palatoglos.
- 4. Tonsila palatinã. - 5. M. stiloglos. - 6. Procesul stiloid al temporalului. - 7. M. stilofaringian. - 8. M. constrictor superior al faringelui.
- 9. M. hioglos. - 10. M. constrictor mijlociu al faringelui. - 11. Osul
hioid. - 12. Membrana tirohioidianã. - 13. N. laringeu superior.
- 14. M. constrictor inferior al faringelui. - 15. Esofagul. - 16. Traheea.
- 17. Glanda tiroidã. - 18. Arcul cricoidului. - 19. M. cricotiroidian.
- 20. Cartilajul tiroid. - 21. M. tirohioidian. - 22. Ligamentul tirohioidian
median. - 23. M. geniohioidian. - 24. M. genioglos. - 25. M. longitudinal inferior al limbii.

Fibrele lui se amestecã cu cele ale hio- ºi stiloglosului.
Acþiune: cei doi muºchi longitudinali scurteazã limba.
M u º c h i u l t r a n s v e r s (M. transversus linguae)
 numit astfel dupã direcþia fibrelor sale, ocupã toatã masa
limbii. Fasciculele lui se prind de septul lingual ºi pe
mucoasa marginilor limbii. Fibrelor propriu-zise ale
transversului li se adaugã fibre transversale din hio-stilopalato- ºi tonsiloglos. Fibrele muºchiului transvers se
încruciºeazã cu fibrele verticale ale celorlalþi muºchi.
El îngusteazã limba în sens transversal; aceasta se
rotunjeºte, vârful se subþiazã ºi este proiectat în afara
cavitãþii bucale
M u º c h i u l v e r t i c a l (M. verticalis linguae) 
are fibrele întinse de la aponevroza lingualã la faþa inferioarã a corpului limbii. El turteºte limba de sus în jos.
Putem considera în linie generalã cã muºchii extrinseci acþioneazã asupra limbii în întregime, determinând

APARATUL DIGESTIV

15

Fig. 18. Secþiune frontalã prin limbã ºi planºeul bucal (schemã).
1. M. longitudinal superior al limbii. - 2. M. stiloglos. - 3. M. hioglos.
- 4. M. longitudinal inferior al limbii. - 5. M. condroglos. - 6. M. genioglos. - 7. M. geniohioidian. - 8. Pântecele anterior al M. diagastric.
- 9. M. milohioidian.

Fig. 17. Muºchii limbii (vãzuþi de jos).
1. Septul lingual. - 2. M. genioglos. - 3. M. stiloglos. - 4. Porþiunea
condrofaringianã a M. constrictor mijlociu al faringelui. - 5. Osul hioid.
- 6. N. laringeu superior. - 7. Cartilajul tiroid. - 8. M. constrictor
inferior al faringelui. - 9. M. cricotiroidian. - 10. Lob al glandei tiroide.
- 11. Istmul glandei tiroide. - 12. Traheea. - 13. Arcul cricoidului.
- 14. Ligamentul cricotiroidian median. - 15. Ligamentul tirohioidian
median. - 16. Corp grãsos situat pe ligamentul tirohioidian. - 17. M.
hioglos. - 18. M. longitudinal inferior.

deplasãri ale ei; muºchii intrinseci realizeazã modificarea
formei acestui organ.
Musculatura limbii se poate evidenþia foarte bine prin
secþiuni orientate în planurile transversal ºi în cel sagital
ale corpului sãu.
Limba este un organ extrem de mobil. Cu vârful ei
putem sã parcurgem toatã cavitatea bucalã: înapoi pânã
la palatul dur, pe laturi pânã la arcadele dentare ºi înainte
pânã în vestibul. În cazuri de mobilitate exageratã, aceste
limite pot fi depãºite.
Mucoasa lingualã (Tunica mucosa linguae). Musculatura limbii este învelitã de o mucoasã, care se continuã
cu mucoasa buco-faringianã.

Dupã ce a acoperit elementele regiunii sublinguale,
mucoasa de pe planºeul bucal se ridicã spre faþa inferioarã
a corpului limbii, formând frâul lingual (Frenulum linguae).
Înconjoarã marginile ºi vârful limbii, trece pe faþa ei dorsalã ºi se continuã cu mucoasa faringelui ºi a laringelui;
aici formeazã plicele glosoepiglotice.
Caracterele macroscopice ale mucoasei variazã în
raport cu regiunile. Culoarea este alb-rozatã pe faþa dorsalã, ceva mai roºie pe margini ºi devine rozã pe faþa
inferioarã. Consistenþa, redusã pe margini ºi pe faþa inferioarã, este destul de ridicatã pe faþa dorsalã. Subþire ºi
transparentã pe faþa inferioarã, ea se îngroaºã progresiv spre
margini ºi mai ales pe dosul limbii, unde ia un aspect catifelat,
datoritã bogãþiei de papile pe care le prezintã. Mai amintim
aderenþa ei foarte marcatã, tot în regiunea dorsalã, la
musculatura subiacentã, datoritã lipsei submucoasei.
Structural, mucoasa este alcãtuitã dintr-un corion dens,
strãbãtut de canalele excretoare ale glandelor mucoasei,
situate profund în musculaturã, ºi dintr-un epiteliu
pavimentos necheratinizat. Am vãzut cã în regiunea
dorsalã a corpului limbii, corionul devine mai dens, se
condenseazã, ºi formeazã aponevroza limbii.
Mucoasa lingualã prezintã: papile, glande ºi foliculi
limfatici.
P a p i l e l e l i n g u a l e (Papillae linguales)  sunt
niºte proeminenþe, vizibile cu lupa sau unele chiar cu
ochiul liber, situate la suprafaþa mucoasei porþiunii
presulcale a feþei dorsale a limbii. Unele au rol mecanic,
altele rol tactil, iar altele în perceperea gustului. Sunt
formate dintr-un ax central provenit din lamina proprie a
mucoasei, acoperit de epiteliul acesteia.
Receptorii specifici ai gustului sunt mugurii gustativi,
aºezaþi mai ales în grosimea epiteliului papilelor valate
ºi foliate.

