
Aparat artykulacyjny mowy część III

Jednym z czynników warunkujących prawidłową 

artykulację jest tzw. układ stomatognatyczny, składający 

się z:

Zespołu mięśniowo- stawowego (mięśni żucia i stawów 

skroniowo- żuchowych)

Zespołu zębowo- zębodołowego

Zespołu zębowo- zębowego, czyli zwarcie zębów (okluzja, 

zgryz)



Staw skroniowo- żuchwowy-

Articulatio temporomandibularis
Żuchwa

Głowa żuchwy stanowiąca górną część wyrostka 
kłykciowego żuchwy

Krążek stawowy

Kość skroniowa
Dół stawowy i guzek stawowy zlokalizowane na 
powierzchni dolnej części łuskowej

Wszystkie elementy stawu skroniowo-
żuchwowego znajdują się w obrębie torebki 
stawowej, której wewnętrzna błona maziowa 
wytwarza płyn stawowy (maziowy), który 
nawilżając i odżywiając powierzchnie stawowe, 
ułatwia ruchy w stawie 



Żuchwa- mandibula

Gałąź żuchwy

Głowa 

żuchwy

Wyrostek 

kłykciowy

Gałąź żuchwy

Wyrostek 

kłykciowy

Głowa 

żuchwy



Kość skroniowa- os temporale

Kość skroniowa-

część łuskowa

Kość skroniowa-

część łuskowa

Kość skroniowa-

część łuskowa



Kość skroniowa- os temporale

Łuk jarzmowy

Dół stawowy 

(przednia część 

dołu żuchwowego)

Guzek stawowy

Łuk jarzmowy

Guzek stawowy

Dołek stawowy 

(przednia część 

dołu żuchwowego)

Przewód słuchowy 

zewnętrzny



Krążek stawowy stawu skroniowo-

żuchwowego
Przy spoczynkowym stanie okluzji 
(zwarciu zębów) głowa żuchwy jest 
luźno osadzona w dołku stawowym

Między głową żuchwy a dołkiem 
stawowym znajduje się przestrzeń 
wypełniona krążkiem stawowym

Krążek stawowy stabilizuje 
położenie głowy żuchwy między 
nie pasującymi do niej kształtem 
elementami kości skroniowej



Budowa i rola krążka stawowego stawu 

skroniowo- żuchwowego
Krążek stawowy, zbudowany z tkanki 
łącznej włóknistej, amortyzuje nacisk 
głowy żuchwy na dołek i guzek stawowy

Górna powierzchnia krążka stawowego 
jest wklęsło- wypukła, tzn

wklęsła z przodu gdzie dopasowuje się 
kształtem do guzka stawowego

wypukła z tyłu gdzie dopasowuje się 
kształtem do dołka stawowego

Dolna powierzchnia krążka stawowego 
jest wklęsła i dopasowana kształtem do 
wypukłej głowy żuchwy



Budowa i rola krążka stawowego stawu 

skroniowo- żuchwowego

Krążek stawowy dzieli przestrzeń 

między głową żuchwy a dołkiem 

stawowym na oddzielne 

przestrzenie (jamy) maziówkowe, 

co umożliwia wykonywanie 

złożonych ruchów żuchwy 

pozwalających na

Pobieranie i wydajne żucie pokarmu

Artykulację mowy



Ruchy zachodzące w stawie skroniowo-
żuchwowym

Wysuwanie 

i cofanie żuchwy

Opuszczanie i unoszenie żuchwy

Ruchy boczne (żucia)- obrót żuchwy 

na zewnątrz i do wewnątrz



Ruchy w stawie skroniowo- żuchwowym

Ruchy 

wysuwania do 

przodu 

(protruzji) i 

cofania (retruzji) 

żuchwy

W czasie wysuwania żuchwy głowa 

żuchwy przemieszcza się (ześlizguje 

się) z dołka stawowego do przodu na 

guzek stawowy



Ruchy w stawie skroniowo- żuchwowym

Ruchy unoszenia 

żuchwy (zamykania 

ust) i opuszczania 

żuchwy (otwierania 

ust)

W czasie opuszczania 

żuchwy głowa żuchwy 

wykonuje na powierzchni 

dolnej krążka stawowego 

ruch obrotowy i przy 

szerszym otwarciu ust 

dodatkowo przemieszcza 

się (ześlizguje się) z dołka 

stawowego do przodu na 

guzek stawowy 



Ruchy boczne (żucia) 

w stawie skroniowo- żuchwowym

Naprzemienne ruchy zachodzące w prawym i lewym stawie skroniowo-

żuchwowym

Przy ruchach żucia jedna z głów żuchwy pozostaje w dołku stawowym 

wykonując ruch obrotowy. Druga głowa żuchwy ześlizguje się z dołka 

stawowego na guzek stawowy. Wynikiem tych zjawisk jest ruch boczny 

żuchwy. Ruchy te zachodzą naprzemiennie



Mięśnie  żucia-
położenie i przyczepy

Mięsień skroniowy

Położenie

Dół skroniowy

Przyczepy

Łuska kości 

skroniowej

Wyrostek dziobiasty 

żuchwy



Mięśnie  żucia- położenie i 
przyczepy.

Mięsień żwacz

Położenie

 Powierzchnia boczna 

gałęzi żuchwy

Przyczepy

 Część powierzchowna-
przednia część łuku
jarzmowego
i kość jarzmowa

 Część głęboka- tylna część 
łuku jarzmowego

 Boczna powierzchnia kąta
żuchwy



Dół podskroniowy
Ograniczenia

Ściana boczna

Gałąź żuchwy

Ściana przyśrodkowa

Wyrostek skrzydłowaty 

kości klinowej

Ściana przednia

Trzon szczęki

Ściana górna

Powierzchnia 

podskroniowa skrzydła 

większego kości 

klinowej



Mięśnie  żucia- położenie 
i przyczepy

Mięsień skrzydłowy 

przyśrodkowy

Położenie

Dół podskroniowy

Przyczepy

Wyrostek
skrzydłowaty
kości klinowej

Powierzchnia 
wewnętrzna kąta
żuchwy



Mięśnie  żucia- położenie i przyczepy

 Mięsień skrzydłowy 

boczny

Położenie

 Dół podskroniowy

Przyczepy

 Kość klinowa- wyrostek 

skrzydłowaty (głowa 

dolna)

i  powierzchnia 

podskroniowa 

skrzydła większego 

(głowa górna)

 Szyjka żuchwy (głowa 

dolna) i krążek 

stawowy stawu 

skroniowo-

żuchwowego (głowa 

górna)



Czynność mięśni żucia

1. M.skroniowy- unosi żuchwę, włókna tylne cofają żuchwę

2. M.żwacz- część powierzchowna unosi i wysuwa żuchwę, część
głęboka cofa żuchwę

3. M.skrzydłowy boczny- wysuwa i obniża żuchwę,  działając 

naprzemiennie wykonuje ruchy żucia

4. M.skrzydłowy przyśrodkowy- unosi i wysuwa żuchwę, 

działając naprzemiennie wykonuje ruchy żucia

5. Mm. Nadgnykowe i podgnykowe, siła grawitacji- obniżają
żuchwę

5



Nerw trójdzielny V
Jądra nerwu 

trójdzielnego i ich 

położenie w pniu 

mózgu

Jądro ruchowe-

most

Jądra czuciowe

śródmózgowie

most

rdzeń przedłużony



Nerw trójdzielny

Miejsce wyjścia z mózgowia

Pogranicze mostu i konara środkowego móżdżku, w okolicy tzw. 
Kąta mostowo- móżdżkowego (miejsca wyjścia nerwu twarzowego i 
przedsionkowo- ślimakowego

Położenie zwoju trójdzielnego

Dół środkowy czaszki



Nerw trójdzielny

Gałęzie wychodzące 

ze zwoju 

trójdzielnego

Nerw oczny V1 

oczodół

Nerw szczękowy V2

dół skrzydłowo-

podniebienny

Nerw żuchwowy V3

dół
podskroniowy



Nerw żuchwowy V3
gałęzie ruchowe

Nerw żwaczowy

Nerwy skroniowe 

głębokie

Nerw skrzydłowy 

przyśrodkowy

Nerw skrzydłowy 

boczny

Nerw żuchwowo-

gnykowy 



Nerw żuchwowy
gałęzie czuciowe

N.zębodołowy 

dolny

N.językowy

N.uszno-

skroniowy

N.policzkowy



Nerw żuchwowy V3
zakres unerwienia

Unerwienie ruchowe

Mięśnie żucia

Mięśnie nadgnykowe 

(m.żuchwowo-

gnykowy, brzusiec 

przedni 

m.dwubrzuścowego)

M.napinacz błony 

bębenkowej

M.napinacz 

podniebienia 

miękkiego



Nerw żuchwowy V3
zakres unerwienia

Unerwienie czuciowe

N.uszno- skroniowy- skóra 

skroni, boczna powierzchnia 

małżowiny usznej, przewód 

słuchowy zewnętrzny, 

powierzchnia boczna błony 

bębenkowej, staw 

skroniowo- żuchwowy

N.zębodołowy dolny- skóra 

twarzy poniżej szpary ust, 

zęby i dziąsła żuchwy

N.językowy- błona śluzowa 

dna jamy ustnej i przedniej 

części języka

N.policzkowy- błona śluzowa 

policzka



Zęby





Charakterystyka uzębienia człowieka

Uzębienie heterodontyczne-

zęby różnią się kształtem.





Charakterystyka uzębienia człowieka

Uzębienie difiodontyczne-

występują dwa pokolenia zębów 

(mleczne i stałe).



Ogólna budowa zęba

Części zęba

Korona pokryta 

szkliwem- wystaje 

ponad dziąsło



Szyjka- (połączenie 

szkliwno- cementowe) 

objęte błoną śluzową
dziąsła



Korzeń znajdujący się
w zębodole, pokryty 

kostniwem (cementem)



Ogólna budowa zęba
Zębina (rodzaj tkanki 

kostnej)- położona pod 

szkliwem i cementem.

Jama (komora) zęba 
(położona w koronie zęba) 
i kanał korzenia 
zakończony na 
wierzchołku korzenia 
otworem szczytowym zęba.

Miazga zęba wypełniająca 
jamę zęba i kanał 
korzeniowy. Utworzona 
przez nerwy, naczynia 
krwionośne i chłonne, 
wiotką tkankę łączną.



Unerwienie zębów żuchwy
Zęby żuchwy są unerwione 

przez n.zębodołowy dolny-

gałąź n.żuchwowego V3.

N.zębodołowy dolny 

wchodzi do kanału 

żuchwy.Oddaje gałęzie 

do splotu zębowego 

dolnego, z którego 

odchodzą gałęzie zębowe. 

Po wyjściu z kanału żuchwy 

przez otwór bródkowy, 

nerw zmienia nazwę na 

n.bródkowy

i unerwia skórę brody 

i wargi dolnej. 



Znieczulenie przewodowe zębów żuchwy
Znieczula się nerw 

zębodołowy dolny 

w okolicy jego 

wejścia 

do otworu żuchwy

Znieczuleniu ulega 

również
przebiegający 

w pobliżu nerw 

językowy i nerw 

policzkowy



Znieczulenie przewodowe zębów żuchwy



Unerwienie zębów szczęki
Zęby szczęki są unerwione przez nn.zębodołowe 

górne- gałęzie n.podoczodołowego pochodzącego z 

n.szczękowego V2.

n.zębodołowy górny tylny- unerwia zęby trzonowe

n.zębodołowy górny środkowy- unerwia zęby 

przedtrzonowe

n.zębodołowy górny przedni- unerwia

siekacze i kieł



Znieczulenie przednich zębów szczęki



Znieczulenie przednich zębów szczęki

Przy bardziej ograniczonym znieczuleniu środek znieczulający 

może zostać podany do dziąseł w okolicy leczonego zęba i dwóch 

sąsiednich zębów 



Znieczulenie tylnych zębów szczęki

Znieczulenie może być wykonane przez przedsionek jamy ustnej w 

okolicy guza szczęki (tylna powierzchnia trzonu szczęki) gdzie 

znajdują się otwory zębodołowe tylne



Znieczulenie tylnych zębów szczęki



Osadzenie zębów w zębodołach
Więzozrost zębodołowo-

zębowy

Cement korzenia zęba 

jest połączony z kostną
ścianą zębodołu 

poprzez więzadło 

zębodołowo- zębowe, 

które zapewnia 

„sprężyste” połączenie 

zęba z zębodołem 

Ozębna (periodontium)

jest utworzona przez 

cement korzenia zęba i 

więzadło zębodołowo-

zębowe 



Osadzenie zębów w 
zębodołach

Szyjkę zęba umocowują dziąsła
zbudowane z tkanki włóknistej 

pokrytej błoną śluzową. 

Mogą one przebiegać jako 

włókna:

Okrężne (wokół szyjki zęba)

Dziąsłowo- zębowe 

(promieniście od dziąseł
do szyjki zęba)

Międzyzębowe (między 

szyjkami sąsiednich zębów, 

tworzą brodawki 

międzyzębowe)

Zdrowe dziąsła ściśle obejmują
szyjkę zęba 

i izolują wnętrze zębodołu od 

środowiska zewnętrznego







Dentalizacja spółgłosek
Spółgłoski szczelinowe 

przedniojęzykowozębowe

Spółgłoski szczelinowe 

przedniojęzykowodziąsłowe

Spółgłoski zwarte 

przedniojęzykowozębowe

Spółgłoski półotwarte 

przedniojęzykowodziąsłowe



Rodzaje i ilość zębów stałych
2 siekacze-

Przyśrodkowy

Boczny

1 kieł

2 zęby 

przedtrzonowe

3 zęby 

trzonowe

W sumie uzębienie 

stałe zawiera 

32 zęby.



Charakterystyka zębów stałych

Siekacze

Korona o kształcie dłuta, z ostrą krawędzią sieczną i 

wklęsłą powierzchnią językową.

Górny siekacz przyśrodkowy jest większy od 

górnego siekacza bocznego

Dolny siekacz przyśrodkowy jest mniejszy od 

górnego siekacza bocznego



Charakterystyka zębów stałych

Kły
Korona posiadająca wierzchołek żucia.

Długie korzenie (górny kieł ma najdłuższy korzeń
ze wszystkich zębów)

Długi korzeń kła przyczynia się do osłabienia struktury żuchwy 

w jego okolicy co sprzyja złamaniom żuchwy w okolicy kła



Charakterystyka zębów stałych

Zęby przedtrzonowe

Powierzchnia żucia z 2 guzkami 

(językowym i twarzowym)

Ilość korzeni

• 1 (zęby dolne)  

• 1 lub 2- policzkowy i twarzowy (zęby górne)



Charakterystyka zębów stałych

Zęby trzonowe 

Ilość guzków na powierzchnia żucia

• 5 (M1), 4(M2), 3(M3)- (zęby górne) 

• 5 (M1), 4(M2), 4(M3)-(zęby dolne)

Ilość korzeni

• 2 (zęby dolne)

• 3(zęby górne)- 2 policzkowe i 1 twarzowy



Charakterystyka zębów stałych

Zęby 

trzonowe

Korzenie 

zębów 

trzonowych 

górnych 

sąsiadują
z zatoką
szczękową !



Rodzaje i ilość zębów mlecznych
2 siekacze mleczne-

przyśrodkowy i boczny

1 kieł mleczny

2 zęby trzonowe mleczne

W sumie uzębienie mleczne 

zawiera 20 zębów.

W uzębieniu mlecznym 

brak zębów 

przedtrzonowych na ich 

miejscu znajdują się zęby 

trzonowe mleczne.



Charakterystyka zębów mlecznych
Zęby mleczne są
mniejsze lecz mają
kształt podobny 

do zębów stałych.

Szkliwo zębów 

mlecznych ma odcień
bielszy i jest grubsze, 

a przez to bardziej 

zaznaczona jest 

szyjka zęba niż w 

zębach stałych.



Charakterystyka zębów mlecznych
Korzenie zębów 

mlecznych biegną
rozbieżnie obejmując 

zawiązki zębów 

stałych.

W czasie wymiany 

uzębienia korzenie 

zębów mlecznych 

ulegają resorpcji 

przez co proces 

wymiany uzębienia 

powinien być
bezbolesny i 

bezkrwawy.



Wyrzynanie się zębów mlecznych
Zęby płodu i noworodka 

nie znajdują się jeszcze 

ponad poziomem dziąseł.

W szczęce i żuchwie 

noworodka są obecne 

zęby mleczne w różnym 

stadium swego rozwoju 

jak też zawiązki zębów 

stałych.

Wyrzynanie zębów 
mlecznych zachodzi 
między 6 a 24- 30 
miesiącem życia.



Wyrzynanie się zębów mlecznych

1. Siekacze 

przyśrodkowe

6-9 m.ż.

2. Siekacze boczne 

8-11 m.ż

3. Zęby trzonowe I 

12- 16 m.ż

4. Kły- 16-20 m.ż.

5. Zęby trzonowe II 

20- 30 m.ż

 Kolejność wyrzynania zębów jest stała

 Czas wyrzynania poszczególnych zębów 
jest zmienny osobniczo



Wyrzynanie się zębów stałych
Między 2 a 5 r.ż. 
dziecko posiada 

jedynie zęby mleczne.

Ok.6 r.ż. wyrzyna się
pierwszy ząb stały-

I ząb trzonowy.

Często obserwuje się, 
że jako I ząb stały 

wyrzyna się siekacz 

przyśrodkowy żuchwy

Między 6 a 12 r.ż. 
dziecko posiada 

zarówno zęby mleczne 

jak i stałe. Stopniowo 

odbywa się wymiana 

uzębienia mlecznego 

na stałe



Wyrzynanie się zębów stałych

1. Zęby trzonowe I

6-7 r.ż.

2. Siekacze 

przyśrodkowe

7-8 r.ż.

3. Siekacze boczne

8-9 r.ż.

4. Zęby 

przedtrzonowe I

10- 11 r.ż.

 Kolejność wyrzynania zębów jest stała

 Czas wyrzynania poszczególnych zębów jest zmienny 
osobniczo



Wyrzynanie się zębów stałych
5. Kły

11- 12 r.ż.

6.  Zęby 

przedtrzonowe 

II

11- 12 r.ż.

7. Zęby trzonowe 

II

12- 14 r.ż.

8.  Zęby trzonowe 

III

17- 30 r.ż.



Aparat artykulacyjny mowy część II

Jednym z czynników warunkujących prawidłową 

artykulację jest tzw. układ stomatognatyczny, składający 

się z:

Zespołu mięśniowo- stawowego (mięśni żucia i stawów 

skroniowo- żuchowych)

Zespołu zębowo- zębodołowego

Zespołu zębowo- zębowego, czyli zwarcie zębów (okluzja, 

zgryz)



Zwarcie (okluzja) zębów-

occlusio dentium



Profil ortognatyczny okluzji zębów (zgryz normalny) 

ma ok. 72% ludzi

Korony górnych siekaczy są położone do przodu w 

stosunku do koron siekaczy dolnych i przykrywają
ok. 1/3 wysokości siekaczy dolnych

Dolne trzonowce są nieznacznie przesunięte do 

przodu względem trzonowców górnych

Guzek policzkowy I górnego trzonowca jest 

położony w bruździe międzyguzkowej I trzonowca 

dolnego



Profil retrognatyczny okluzji (tyłozgryz)

Cofnięta i często niedorozwinięta żuchwa

Górne siekacze i trzonowce są znacznie 

przesunięte ku przodowi



 Podtypy profilu retrognatycznego okluzji (tyłozgryzu)



Profil prognatyczny okluzji (przodozgryz)

Wysunięta do przodu i często nadmiernie 

rozwinięta żuchwa

Górne siekacze i trzonowce są znacznie 

przesunięte ku tyłowi



Rozwój układu stomatognatycznego a 

kształtowanie prawidłowego zwarcia zębów
W okresie rozwojowym wzajemne 
położenie szczęk i żuchwy ulega 
dynamicznym zmianom

Okres noworodkowo- niemowlęcy 
charakteryzuje się fizjologicznym 
tyłozgryzem (cofnięta bródka i mały 
wymiar żuchwy, której głowa leży na 
wysokości wałów dziąsłowych)

W okresie noworodkowo-
niemowlęcym na rozwój układu 
stomatognatycznego wpływają:

Krzyk, oddychanie, płacz

Ssanie (żuchwa porusza się w 
kierunku przód- tył), połykanie 
typu niemowlęcego (język 
między wałami dziąsłowymi 
działa jak tłok współpracując z 
mięśniami warg i policzków)

Śmiech, żucie i mowa

Wyrzynanie się zębów 
mlecznych



Rozwój układu stomatognatycznego a 

kształtowanie prawidłowego zwarcia zębów
Około 6 miesiąca życia wyrzynają się 
siekacze przyśrodkowe mleczne 

Niemowlę zaczyna się pionizować 
(siadanie i chodzenie), co wpływa na 
układ krtani i języka

W miarę wyrzynania się zębów zmienia 
się sposób pobierania pokarmu i 
rozwija się funkcja żucia:

Zanika czynność ssania i niemowlęcy 
typ połykania

Zmianie ulega typ ruchów żuchwy z 
przednio- tylnych charakterystycznych 
dla ssania na boczne charakterystyczne 
dla żucia

Następuje stopniowy rozwój  mowy 
artykułowanej

W/w zjawiska mają fundamentalne 
znaczenie dla kształtowania się łuków 
zębowych i  prawidłowego zwarcia 
zębów



Rozwój układu stomatognatycznego a kształtowanie 

prawidłowego zwarcia zębów

W okresie żłobkowym (2-3 
r.ż.) zwiększa się pionowy 
wymiar twarzy w związku z 
wyrzynaniem się trzonowców 
mlecznych.

Obecność zębów mlecznych, 
dojrzewanie układu 
mięśniowo- nerwowego i 
zmiana sposobu żywienia 
wpływają korzystnie na 

rozwój żucia, 

wytwarzanie dorosłego typu 
połykania

artykulację mowy



Rozwój układu stomatognatycznego a 

kształtowanie prawidłowego zwarcia zębów

W okresie szkolnym (6-13 r.ż.) 
dochodzi do resorpcji korzeni 
zębów mlecznych i wyrzynania 
zębów stałych.

Łuki zębowe wydłużają się, co 
zmienia warunki przestrzenne w 
jamie ustnej

Zwarcie zębów jest uwarunkowane 
czynnikami genetycznymi oraz 
wpływami środowiska 
zewnętrznego i wewnętrznego



Rola mięśni wyrazowych twarzy

Niektóre spośród 
mięśni 
wyrazowych 
twarzy 
wspomagają 
rozwój łuków 
zębowych, 
wspomagają 
proces żucia i 
mają istotny 
udział w procesie 
artykulacji mowy



Cechy wspólne 
mięśni wyrazowych twarzy

Co najmniej 

jeden 

z przyczepów 

mięśni 

wyrazowych 

znajduje się w 

obrębie skóry



Cechy wspólne 
mięśni wyrazowych twarzy

Skurcz lub zmiana 

napięcia mięśni 

mimicznych powoduje 

zmianę napięcia skóry 

i nadanie twarzy 

określonego wyrazu 

odbijającego uczucia 

i emocje człowieka

Mięśnie wyrazowe twarzy 

zazwyczaj nie mają
mięśni 

antagonistycznych. 

Skóra wraca do położenia 

pierwotnego pod 

wpływem swej 

sprężystości.



Cechy wspólne mięśni wyrazowych 
twarzy

Wszystkie mięśnie 

wyrazowe twarzy 

unerwione są przez nerw 

twarzowy (VII).

Mięśnie wyrazowe twarzy 

grupują się w okolicach 

otworów naturalnych 

twarzy, tzn.szpary 

powiekowej, nozdrzy 

przednich i szpary ust. 

Włókna o przebiegu 

okrężnym są ich 

zwieraczami, włókna 

o przebiegu 

promienistym-

rozwieraczami.



Mięśnie 

otoczenia 

szpary ust

Mięśnie twarzy- widok z przodu

M.Szeroki 

szyi

M. obniżacz 

kąta ust

M.obniżacz 

wargi dolnej

M.bródkowy



Czynność mięśni wyrazowych 
twarzy

M.szeroki szyi, m.obniżacz kąta ust, m.obniżacz 

wargi dolnej, m.bródkowy nadają twarzy wyraz 

smutku, cierpienia, rozpaczy, niesmaku 

lub pogardy i poczucia wyższości



Mięśnie twarzy- widok z przodu

M. 

śmiechowy

M.jarzmowy 

większy

M.jarzmowy 

mniejszy



Czynność mięśni 
wyrazowych twarzy

M.jarzmowy większy to właściwy mięsień
śmiechu

M.śmiechowy wywołuje na twarzy subtelny, 

delikatny uśmiech



Mięśnie twarzy- widok z przodu

M.Dźwigacz 

wargi górnej

M.Dźwigacz 

wargi górnej i 

skrzydła nosa

M.Dźwigacz 

kąta ust

M.Okrężny ust
M.PoliczkowyM.Okrężny ust M.Policzkowy



Czynność mięśni wyrazowych 
twarzy

M.dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa 

unosząc wargę górną poszerza nozdrza 

przednie

M.okrężny ust poszerza szparę ust, 

jego włókna zewnętrzne powodują wywinięcie warg, 

włókna wewnętrzne zaciśnięcie warg



M.policzkowy wydmuchuje powietrza z przedsionka 

jamy ustnej. Jest nazywany „mięśniem trębaczy”

Czynność mięśni 
wyrazowych twarzy

M.policzkowy w procesie żucia utrzymuje kęs 

pokarmowy między policzkiem a zębami.







Artykulacja samogłosek



Spółgłoski wargowe (labialne)

Spółgłoski wargowe

Spółgłoski wargowo- zębowe





Jądra nerwu twarzowego
Jądra n.VII 

zlokalizowane 

w pniu mózgu

J. ruchowe

J. ślinowe górne-

przywspółczulne

J. pasma 

samotnego-

smakowe



Nerw twarzowy

Miejsce wyjścia 

z mózgowia

Kąt mostowo-

móżdżkowy, 

przyśrodkowo 

od nerwu 

przedsionkowo-

ślimakowego 

(VIII)



Nerw twarzowy
Przebieg w obrębie kości skroniowej

Otwór słuchowy wewnętrzny

N.skalisty większy

Kanał n.twarzowego                  

Struna bębenkowa

Ślinianka przuyszna

N.strzemiączkowy





Nerw twarzowySplot 

wewnątrzprzyuszniczy

Gałęzie skroniowe

Gałęzie jarzmowe

Gałęzie policzkowe

Gałąź brzeżna żuchwy

Gałąź dwubrzuścowa 

(szyi)

N.uszny tylny



Unerwienie ruchowe warg



Nerw twarzowy



Nerw twarzowy
porażenie obwodowe typu Bella



Nerw twarzowy
porażenie ośrodkowe i obwodowe

Porażenie 

ośrodkowe

Porażenie 

obwodowe



Podział jamy 
ustnej

Szpara ust 

Przedsionek jamy 

ustnej  Jama 

ustna właściwa 

cieśń gardzieli 

gardło



Powierzchowna anatomia struktur warg



Ograniczenia

Z przodu- wargi

Z boku- policzki

Z tyłu i przyśrodkowo-

zęby szczęki i żuchwy, 

wyrostki zębodołowe 

szczęk, część zębodołowa 

żuchwy

Błona śluzowa warg 

i policzków przechodzi 

w błonę śluzową dziąseł
tworząc sklepienia 

przedsionka

Przedsionek jamy 
ustnej



Budowa wargi
Wargi górna i dolna 

ograniczają szparę ust

Podłoże wargi stanowi 

mięsień okrężny ust

3 warstwy

Warstwa zewnętrzna: 

skóra wargi

Warstwa pośrednia 

(miejsce przejścia skóry 

w błonę śluzową): 
czerwień wargowa

Warstwa wewnętrzna: 

błona śluzowa wargi



Budowa wargi
Czerwień wargi:

bardzo obficie 

unaczyniona,

nie posiada warstwy 

rogowaciejącej 

nabłonka oraz 

gruczołów potowych, 

obecne gruczoły 

łojowe

Błona śluzowa wargi

W linii pośrodkowej 

przechodząc w błonę
śluzową dziąseł tworzy 

fałdy: wędzidełko 

wargi górnej i dolnej



Unerwienie  warg
Unerwienie 

czuciowe warg:

Warga górna-

n.podoczodołowy-

gałąź
n.szczękowego

Warga dolna-

n.bródkowy- gałąź
n.żuchwowego

Mięsień okrężny 

ust- n.twarzowy



Unaczynienie warg
Unaczynienie warg-

Gałęzie wargowe 

tętnicy twarzowej



Budowa policzka
Warstwy policzka

Skóra

Poduszeczka 

tłuszczowa 

policzka

Powięź policzkowo-

gardłowa

Mięsień policzkowy

Warstwa gruczołów 

policzkowych

Błona śluzowa 

policzka









Budowa policzka

Warstwy policzka

Błona śluzowa 

policzka

Na wysokości II zęba 

trzonowego górnego 

znajduje się
brodawka 

przyusznicza- miejsce 

ujścia przewodu 

ślinianki przyusznej



Ślinianki



Gruczoły ślinowe
Duże gruczoły 

ślinowe

Ślinianka przyuszna

Ślinianka 

podżuchwowa 

Ślinianka 

podjęzykowa 

Małe gruczoły 

ślinowe

Gruczoły policzkowa 

i wargowe

Gruczoły 

podniebienne

Gruczoły językowe



Ślinianka przyuszna
Położenie

Część powierzchowna 

ślinianki przyusznej leży 

na gałęzi żuchwy i na 

mięśniu żwaczu. 

Pokryta jest powięzią
przyuszniczo- żwaczową. 
Powięź wytwarza torebkę
gruczołu, która zrasta się
z otoczeniem. Przy 

zapaleniu ślinianki, 

torebka napina się co 

wywołuje silny ból.



Przewód ślinianki 
przyusznej

Przewód ślinianki 

przyusznej wychodzi 

z gruczołu na jego 

brzegu przednim.

Biegnie na m.żwaczu.

Przebija m.policzkowy

Uchodzi do 

przedsionka j.ustnej na 

błonie śluzowej 

policzka 

na wysokości II zęba 

trzonowego górnego. 

Miejsce jego ujścia to 

brodawka przyusznicza



Ślinianka przyuszna
Położenie

Część głęboka ślinianki przyusznej wypełnia 

dół zażuchwowy.



Nerw twarzowy a ślinianka przyusznicza
Nerw twarzowy dzieli 

się w śliniance 

przyuszniczej na pień
skroniowo- twarzowy 

i szyjno- twarzowy

Pnie zanim opuszczą
śliniankę dają
początek 5 głównym 

gałęziom: skroniowej, 

jarzmowej, 

policzkowej, brzeżnej 

żuchwy i szyjnej



Nerw twarzowy a ślinianka przyusznicza



Unerwienie ruchowe warg



Ślinianka podżuchwowa 
i podjęzykowa a dno jamy ustnej



Ślinianka 
podżuchwowa

Położenie

Tylna część okolicy 

podżuchwowego, 

Ślinianka 

podżuchwowa leży 

pod mięśniem 

żuchwowo-

gnykowym, 

obejmując 

haczykowato jego 

tylny brzeg.



Topografia ślinianki 
podżuchwowej

Ze ślinianką
podżuchwową
sąsiadują na 

powierzchni 

dolnej 

m.żuchwowo-

gnykowego:

Węzły chłonne 

podżuchwowe

Tętnica i żyła 

twarzowa



Przewód  ślinianki 
podżuchwowej-Powstaje w tylnej części 

gruczołu

Kierując się do jamy ustnej 

zagina się dokoła tylnego 

brzegu m.żuchwowo-

gnykowego

Biegnie pod błoną śluzową
dna j.ustnej, sąsiadując ze 

ślinianką podjęzykową i 

nerwem językowym.

Uchodzi na błonie śluzowej 

okolicy podjęzykowej, na 

wysokości dolnych siekaczy, 

bocznie od wędzidełka 

języka, na tzw. mięsku 

podjęzykowym.



Przewód ślinianki podżuchwowej



Ślinianka 
podjęzykowa

Ślinianka podjęzykowa 

leży nad m.żuchwowo-

gnykowym, pod błoną
śluzową dna j.ustnej.

Przylega do trzonu 

żuchwy (dołek 

podjęzykowy)

Na błonie śluzowej 

dna j.ustnej wytwarza 

fałd podjęzykowy.

Ślinianka podjęzykowa 

nie jest jednorodna. 

Wyróżnia się ślinianki 

podjęzykowe 

mniejsze

i śliniankę
podjęzykową większą.



Przewody ślinianek podjęzykowych
Ślinianki podjęzykowe 

mniejsze posiadają
liczne, krótkie przewody 

podjęzykowe mniejsze, 

uchodzące wzdłuż fałdu 

podjęzykowego.

Ślinianka podjęzykowa 

większa posiada 

przewód podjęzykowy 

większy (przewód 

Bartholiniego), 

uchodzący razem 

z przewodem 

podżuchwowym na 

mięsku podjęzykowym.















Rozwój układu stomatognatycznego a 

kształtowanie prawidłowego zwarcia zębów
W okresie rozwojowym wzajemne 
położenie szczęk i żuchwy ulega 
dynamicznym zmianom

Okres noworodkowo- niemowlęcy 
charakteryzuje się fizjologicznym 
tyłozgryzem (cofnięta bródka i mały 
wymiar żuchwy, której głowa leży na 
wysokości wałów dziąsłowych)

W okresie noworodkowo-
niemowlęcym na rozwój układu 
stomatognatycznego wpływają:

Krzyk, oddychanie, płacz

Ssanie (żuchwa porusza się w 
kierunku przód- tył), połykanie 
typu niemowlęcego (język 
między wałami dziąsłowymi 
działa jak tłok współpracując z 
mięśniami warg i policzków)

Śmiech, żucie i mowa

Wyrzynanie się zębów 
mlecznych



Rozwój układu stomatognatycznego a kształtowanie 

prawidłowego zwarcia zębów

W okresie niemowlęcym około 6 miesiąca życia 
wyrzynają się siekacze przyśrodkowe mleczne dolne 
i górne

W tym samym czasie niemowlę zaczyna się 
pionizować (siadanie i chodzenie), co wpływa na 
układ krtani i języka

W miarę wyrzynania się zębów zmienia się sposób 
pobierania pokarmu i rozwija się funkcja żucia:

Zanika czynność ssania i niemowlęcy typ połykania

Zmianie ulega typ ruchów żuchwy z przednio- tylnych 
charakterystycznych dla ssania na boczne 
charakterystyczne dla żucia

Następuje stopniowy rozwój  mowy artykułowanej

W/w zjawiska mają fundamentalne znaczenie dla 
kształtowania się łuków zębowych i  prawidłowego 
zwarcia zębów



Rozwój układu stomatognatycznego a kształtowanie 

prawidłowego zwarcia zębów

W okresie żłobkowym (2-3 r.ż.) zwiększa 
się pionowy wymiar twarzy w związku z 
wyrzynaniem się trzonowców mlecznych.

Każdy ząb mleczny kontaktuje się z 2 
zębami przeciwstawnymi (oprócz siekaczy 
przyśrodkowych i górnych II trzonowców)

Obecność zębów mlecznych, dojrzewanie 
układu mięśniowo- nerwowego i zmiana 
sposobu żywienia wpływają korzystnie na 
rozwój żucia, wytwarzanie dorosłego typu 
połykania i artykulację mowy



Rozwój układu stomatognatycznego a 

kształtowanie prawidłowego zwarcia zębów

W okresie szkolnym (6-13 r.ż.) 
dochodzi do resorpcji korzeni 
zębów mlecznych i wyrzynania 
zębów stałych.

Łuki zębowe wydłużają się, co 
zmienia warunki przestrzenne w 
jamie ustnej

Zwarcie zębów jest uwarunkowane 
czynnikami genetycznymi oraz 
wpływami środowiska 
zewnętrznego i wewnętrznego


