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● Erakorraline hambaravi on üsna sage pöördumise põhjuseks EMOdes, siia 
kuuluvad enam hambavalu, trauma ja infektsioon 

● Hambahaigused on sage leid pea-ja kaela radioloogiliste uuringute 
vaatamisel, eelkõige erakorralises kontekstis ning võivad olla väljakutseks 
radioloogile, kellel on väike kogemus hambahaiguste kirjeldamises



Radioloogilised uuringud
● Panoraamülesvõte on sageli kombinatsioonis koos intraoraalse ülesvõttega - see on kõige 

sagedam meetod karioossete ja periapikaalsete haiguste hindamiseks.
● KT uuring võimaldab hinnata kahjustuse ulatust ning ümbritevate kudede haaratust.
● Koonuskimp KT uuring: võimaldab hinnata hambaid ja alveolaarluu kõrge ruumilise 

lahutusvõimega, teha 3D pilte ning sellega on vähem kiirgust võrreldes tavalise KT-ga. 
Koonuskimp KT uuringu peamine puudus on puudulik pildi kvaliteet pehmete kudede 
hindamises ja piiratud kättesaadavus.



● Tavaline KT-uuring on valikmeetodiks, kuna see on 
kergem kättesaadav, kiire ning kõrge ruumilise 
lahutusvõimega

● Infektsiooni puhul soovitakse KT uuringu koos k/a-ga 
ning kasutada “puffed cheek” meetodit - pt surub 
huuli kokku ja ajab põsed punni. Sellega suuõõs on 
laiem ning igeme- ja suu limaskesta pind on 
üksteisest eraldatud, aidates täpsemalt leida 
limaskesta kahjustusi ja väiksemaid abstsesse.



Anatoomia
● Hammas koosneb kahest põhiosast - kroon ja juur 
● Hambakroon on hamba osa mis on nähtav 

suuõõnes. Kroon koosneb kahest kihist (üks väline 
kõvem kiht, mida nimetatakse emailiks ja sügavam 
kiht, mida nimetatakse dentiiniks) ja sisemisest 
struktuurist, mida nimetatakse pulbiks (e 
hambasäsiks, mis sisaldab neurovaskulaarseid 
elemente). 

● Dentiin ja pulp ulatuvad apikaalsele ja moodustavad 
juure, mida ümbritseb õhuke tsemendikiht

● Piirkonda, kus hambakroon ja juur ühinevad, 
nimetatakse emaili-tsemendi piiriks e hambakaelaks



● Hammas kinnitub lõualuu alveoolisse e 
hambasombusse periodontaalligamentide 
abil, mis võimaldavad närimise ajal kerget 
liikuvust ning hoiavad hammast paigal.

● Parodondiks  või periodondiks 
(periodontium) nimetatakse hambaid 
ümbritsevate ja toetavate kudede 
kompleksi, kuhu kuuluvad lõualuu 
alveolaarjätke (processus alveolaris), ige 
(gingiva), juuretsement (cementum)  ja 
periodontaalkiud (ligamentum periodontale 
seu alveolodentalia).

NB! Periodontaalse ruumi laienemine viitab 
patoloogilisele protsessile.



Hammaste liigid
● Arengu ja lõikumisaja järgi jaotuvad hambad piima- 

ehk ajutisteks hammasteks (dentes decidui)  ja 
jäävhammasteks (dentes permanentes).

● Piimahammaskond algab ajutiste hammaste 
suhulõikumisega vahemikus umbes 6.-8. elukuust kuni 
2,5.-3. eluaastani ja kestab esimese jäävhamba 
lõikumiseni. Ajutine hammaskond koosneb 20 hambast.

● Keskjoonest distaalsele ulatuvad piimahambad 
nimetatakse järgmiselt: esimene e tsentraalne intsisiiv 
(lõikehammas), teine e lateraalne intsisiiv, kaniin, 
esimene ja teine   molaar. 

● Sellist olukorda, kus suus on nii piima- kui jäävhambad, 
nimetatakse vahelduvaks hammaskonnaks. See algab 
umbes 6. eluaastal kas esimese jäävmolaari või 
alumise  tsentraalse jäävintsisiivi suhu lõikumisega ja 
lõpeb viimase piimahamba ära tulemisega umbes 
12.-13. eluaastal.



● Jäävhammaskond algab kui kõik 
jäävhambad (välja arvatud 3. molaar) on 
suhu lõikunud. Jäävhammaskonda kuulub 
koos kolmandate molaaride ehk 
tarkusehammastega 32 hammast.

● Keskjoonest distaalsele ulatuvad 
jäävhambad nimetatakse järgmiselt: 
tsentraalne intsisiiv, lateraalne intsisiiv, 
kaniin, esimene premolaar, 
teine   premolaar, esimene molaar, 
teine   molaar ja kolmas molaar (e 
tarkusehammas)



Numeratsioon
● Hambaid saab nummerdada kahe peamise 

klassifikatsioonisüsteemi abil: universaalne süsteem 
ja maailma hambaarstide föderatsiooni süsteem

● Maailma hambaarstide föderatsiooni süsteem on 
globaalselt tuntum ja kasutab kahe numbri 
kombinatsiooni, millest esimene tähistab hamba 
sektori (kaks ülemist ja alumist ning kaks vasakut ja 
paremat sektorit) ja teine   number hamba asukohta 
igas vastavas sektoris.

● Seega ülemine parem, ülemine vasak, alumine parem 
ja alumine vasakpoolne kvadrand saavad piima- e 
ajutises hammaskonnas numbrid 5, 6, 7 ja 8 ning 
jäävhammaskonnas numbrid 1, 2, 3 ja 4. Teine 
number viitab hamba asendile tsentraalselt 
lateraalsele, ulatudes numbrist 1 (tsentraalne intsisiiv) 
5. numbrini (teine   molaar) piima hammaskonnas ja 8. 
numbrini  (kolmas molaar) jäävhammaskonnas.





Infektsioon
● Odontogeenne infektsioon tekib hamba mis tahes osas või 

ümbritsevates struktuurides ja võib kaelaruumide kaudu levida 
otse luudesse ja pehmetesse kudedesse. Radioloogilistel 
uuringutel on oluline roll nakkusallika ja haigusprotsessi ulatuse 
tuvastamisel, samuti võimalike tüsistuste hindamisel.

● Oluline on mõista hambainfektsioonide levikuteed kaela 
sügavatesse ruumidesse. Nende levik sõltub tavaliselt nende 
asukohast mülohüoidse joone (mylohyoid line) suhtes, mis 
tähistab m. mylohyoideus´e kinnitumist alalõualuu külge. 
Mülohüoidne joon jagab submandibulaarse ja keelealuse ruumi 
- teise ja kolmanda molaaride juuretippude kahjustused levivad 
otse submandibulaarsesse ruumi, samas kui teiste hammaste 
kahjustused levivad keelealusesse ruumi.



1. Periapikaalne ja subperiostaalne abstsess

● Periapikaalsete kudede põletiku põhjuseks on juurekanali põletik koos pulbi 
devitalisatsiooniga, mis tuleneb hambakrooni karioossetest kahjustustest.

● Periodontaalse ruumi laienemine viib luu erosioonini ja tekitab RÖ-uuringul periapikaalsel 
helendusala ning KT-uuringul madala tihedusega ala.

● Periapikaalne abstsess on apikaalse periodontiidi piirdunud mädapõletik. Pikema aja jooksul 
suurendab see luu erosiooni ja võib põhjustada kortikaalluu katkestust ja infektsiooni levikut 
alveolaarluust kaugemale.

● Kui see protsess tekib ülemisest hambakaarest koos kortikaalluu katkemisega, võib infektsioon 
ulatuda maksillaarsiinusesse, põhjustades mõnikord odontogeenset sinusiiti, mis võib areneda 
abstsessiks.

● Kui infektsioon progresseerub koos kortikaalse luu katkemisega, võib see ulatuda luuvälise 
abstsessina, mis on kas periostiga piiratud (moodustades subperiosteaalse abstsessi) või levib 
sügavale kaelatasandile.







2. Odontogeenne sinusiit

● Odontogeense sinusiiti patofüsioloogia aluseks on maksilaarsiinuse mukoperiosti vigastus. 
● Sagedasemaks põhjuseks on hambaravi protseduurid, teisteks põhjusteks on periapikaalne ja 

periodontaalne infektsioon.
● Odontogeenne sinusiit esineb 10-12% põskkoopapõletiku juhtudest.
● Radioloogilistel piltidel kinnitatakse diagnoosi siis, kui maksillaarsiinuse põhja katkemine (mida 

sageli seostatakse parodondi haigusega või kaariesega) on seotud sinusiidiga. 
● Eelkõige viitab ühepoolne põskkoopapõletik odontogeensele sinusiidile; enam kui 70% 

ühepoolsete põskkoopapõletikute juhtudest võib olla tingitud hambahaigustest. Anaeroobsed 
bakterid esinevad odontogeense sinusiidi korral sagedamini kui mitteodontogeense sinusiidi 
korral, mis nõuab teistsugust ravi.





3. Perikoroniit

● Perikoroniit on tavaliselt osaliselt lõikunud hambakrooni 
ümbritsevate kudede põletik, mis on tingitud toiduosakeste ja 
mikroobide sattumisest osaliselt lõikunud hamba ja seda katva 
limaskesta vahele.

● Protsess avaldub algselt lokaalse igemepõletikuga ja võib levida 
ümbritsevatesse kudedesse, sealhulgas alveolaarluusse või võib 
tekkida abtsess.

● Radioloogilistel piltidel perikoroniidi korral on osaliselt lõikunud 
hamba perikoronaalsete kudede turse ja kontrasteerumine 





4. Ludwig´i tselluliit

● Ludwig´i tselluliit, mida nimetatakse ka Ludwig´i angiiniks, on nahaaluste ja sügavate 
kaelapiirkondade infektsioosne tselluliit, mis on tavaliselt kahepoolne ning üldiselt 
haarab keelealust, submentaalset ja submandibulaarset ruumi. 

● Infektsioon tekib sagedamini alalõualuu teisest ja kolmandast molaaridest, kuigi see 
võib pärineda ka teistest infitseerunud kohtadest. 

● Ludwig´i tselluliit esineb sagedamini immuunpuudulikkusega patsientidel või isikutel, 
kellel on muid kaasuvaid haigusi, nagu diabeet ja hüpertensioon.

● Tselluliidi kiire leviku tõttu võimalik hingamisteede obstruktsiooni oht muudab selle 
seisundi eluohtlikuks ja nõuab kiiret hindamist. 

● KT uuring on kasulik hingamisteede avatuse, nakkusallika ja dreneeritavate 
abstsesside olemasolu määramiseks.





5. Osteomüeliit
● Lõualuu osteomüeliidi kõige sagedasemaks põhjuseks on bakterid, mis 

võivad pärineda odontogeensest infektsioonist (periapikaalne või 
periodontaalne kahjustus), operatsioonikohast, võõrkehast või luumurrust.

● Sagedasem koht on alalõualuu, kuna ülalõualuul on märkimisväärne 
kollateraalne verevool ja luuüdi, mis muudavad selle infektsioonidele 
vähem vastuvõtlikuks.

● Osteomüeliidi esimesed nähud on luuüdi turse ja luu trabekulaarse 
struktuuri kadu, mis võib põhjustada nakkuse levikut pehmetesse 
kudedesse. 

● Ägedas faasis esineb valdavalt luu lüüs, kroonilises faasis aga rohkem 
trabekulaarse luu skleroosi. Kroonilise osteomüeliidi korral esineb luust 
eraldi asetsev nekrootilise luu segment (sekvester). 

● KT uuring on parim viis periosti moodustumise, sekvestri ja nakkusallika 
hindamiseks. Luuüdi muutused pole KT uuringul hinnatavad, selleks on 
MRT uuring  (tõusnud signaal T2 ja STIR´is, madal signaal T1-s). MRT 
uuring on hea ka pehmete kudede ja abstsessi formeerumise 
hindamiseks. 





Hamba trauma
● Trauma jaotus - murd, luksatsioon ja avulsioon.
● Kõige sagedasem kahjustuse koht on ülalõualuu intsisiivid.
● Murd:

○ Murdude jaotus: krooni, kroon-juure, juure murrud (viimased kaks on harvemad)
○ Jäävhammaskonna korral on kõige sagedasem hambakrooni murd
○ Oluline hinnata murru ulatust, kuna pulbi haaravad murrud on halvema prognoosiga

Ellis I - emaili 
haaratus
Ellis II - 
emaili-dentiini 
haaratus
Ellis III - 
emaili-dentiini-pulbi 
haaratus





● Luksatsioon:
○ Luksatsioon on kõige sagedasem traumaatiline hamba kahjustus piimahammaskonna korral
○ Jaotus -  põrutus, subluksatsioon, ekstrusiivne/intrusiivne/lateraalne luksatsioon
○ Võib esineda murruga koos kuid võib olla ka murru puudumisel
○ Ekstrusiivne luksatsioon - hammas on osaliselt alveolaarluust väljas
○ Lateraalne luksatsioon - alveolaarjätke murruga kaasnevalt on hamba nihkumine lateraalsele, suunaga suulae, 

huulte ja keele poole.
○ Lateraalse ja ekstrusiivse luksatsiooni korral esineb hamba nihkumine ja periodontaalligamendi ruumi (PLS - 

periodontal ligament space) laienemine. 
○ Intrusiivne luksatsioon ehk lõualuusse sisse surutud hammas - sageli halva prognoosiga; selle järel tekib ligi 

96%-l hammastest pulbinekroos, mille tagajärjeks on sageli juureresorptsioon
○ Intrusiivse luksatsiooni korral on PLS ahenenud või üldse puudub

NB! PLS laienemine võib esineda ka patsientidel, kellel on ortodontiline ravi (selle korral tavaliselt näha hambaklambreid ja 
traate, mis eristab seda luksatsioonist)

● Avulsioon: hammas on 
hambasombust täielikult nihkunud 









Hambaravi protseduuride tüsistused

1. Hamba väljatõmbamise tüsistused
● Sagedasemaks hamba väljatõmbamise põhjuseks 

on kaaries, periodontaalne haigus ja peetunud 
hambas (tavaliselt tarkusehammas e kolmas 
molaar)

● Tavaline leid esimestel päevadel peale tüsistuseta 
hamba väljatõmbamist: hambasombus on 
pehmekoeline materjal (granulatsioon ja 
igemekude, sageli koos gaasimullidega), esineb 
ümbritsevate kudede (igemed, põse limaskest ja 
bukaalne ruum) turse - seda on paremini hinnata 
KT uuringul “puffed cheek” meetodiga



a) Infektsioon - kõige sagedam tüsistus
● Võib levida opipiirkonnast ümbrisevatesse kudedesse, 

põhjustades tselluliiti, abstsessi või isegi eluohtliku 
sügava kaelainfektsiooni

● Tavaliselt tekib sellel juhul näo või kaela turse 3.-4. 
opipäeval koos süveneva valuga

● Esineb ümbritsevate kudede turse, enam on haaratud 
parafarüngeaalne, submandibulaarne, anterioorne 
vistseraalne, sublingvaalne ja masticator ruumid. 

● Kui infektsioon levib alveolaarluusse, siis võib tekkida 
osteomüeliit



b) Mitteinfektsioossed tüsistused - kahjustunud hamba traumaatiline nihkumine, 
luumurd, hematoom ja oroantraalsed fistulid

● Hematoom võib olla seotud aktiivse verejooksuga, mida võib tuvastada KT 
uuringul k/a-ga ekstravasatsiooni alana hamba väljatõmbamise piirkonnas, 
sageli hambasombu sees

● Oroantraalne fistul on maksillaarsiinuse põhja defekt, mis ühendab 
maksillaarsiinust suuõõnega. Soovitatakse “puffed cheek” meetodit selleks, 
et tuvastada õhukäiku maksillaarsiinuse ja suuõõne vahel. Kui ühendus on 
<2 mm, siis tavaliselt laheneb see spontaanselt. Suuremad defektid võivad 
vajada kirurgilist sekkumist.







2. Hambaimplantaadide tüsistused

● Hambaimplantaadid on hästi tuvastatavad nii RÖ- kui ka 
KT-uuringul. 

● Patsiendil peab lõualuus olema piisavalt luumahtu selleks, et 
kinnitada implantaadi ning vältida ümbritsevate kudede (eriti 
alalõualuu kanali ja maksillaarsiinuse) kahjustust.

● Maksillaarsiinuse tugevdamise (nn “sinus floor elevation”) 
protseduurid on muutunud populaarseks enne implantaadi 
paigaldamist. Seda kasutatakse siis, kui ülalõua alveolaarluu on 
õhuke atroofia, siinuse pneumatisatsiooni või trauma tõttu.

● Alveolaarjätkete tugevdamiseks kasutatav luu grafti materjal tuleb 
esile luutihedusega irregulaarsete massidena maksilaarsiinuse 
inferioorses osas, mille tõttu võib see viia vale diagnoosini - nt 
fibroosne düsplaasia ja osteoom. 

● Protseduuride tüsistuseks võib olla infektsioon ja luu grafti 
materjali puudulik integratsioon alveolaarluusse, millega tavaliselt 
kaasneb grafti fragmentatsioon.

● Fragmendid maksillaarsiinuses võivad olla pildiliselt sarnased 
seeninfektsiooniga põskkoopas, mille puhul on vajalik anamnees 
nende seisundite eristamiseks.



● Hambaimplantaadide puudulik luuintegratsioon on tuvastatav KT uuringul hüpodensiivse alana implantaadi 
piirkonnas. See võib olla põhjustatud võõrkehast tingitud põletikulisest reaktsioonist või infektsioonist. 

● Hambaimplantaadiga seotud põletik võib põhjustada “periimplantiidi” - seisund, mille korral osteolüüs 
implantaadi piirkonnas võib ohustada hambaimplantaadi kinnijäämist ning mis on sageli seotud ümbritsevate 
pehmete kudede põletikuga.

● Implantaadi nihkumine maksillaarsiinusesse võib toimuda mitu päeva või isegi aastaid pärast implantatsiooni, 
selle põhjuseks võib olla implantaadi paigutamine apikaalsesse asendisse, liigne surve paigaldamise ajal või 
hambaharjade laienemine liigse puurimise tõttu

● Lisaks maksillaarsiinusele ja alalõualuu kanalile võivad hambaimplantaadid kahjustada ka ninaõõne põhja, 
foramen mentalist, foramen incisivumit ning nasopalatiinset kanalit





Kokkuvõte

Take home message:

Hambad võivad olla patoloogilise protsessi põhjuseks ning neid ravimata jätmisel 
võivad tekkida tüsistused (sh eluohtlikud). Seetõttu ei tohiks hambad tähelepanuta 
jätta erakorraliste uuringute vaatamisel :) 
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