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Hammaste anatoomia ja ehitus.

    Hambaosadeks on:  - kroon

                                    - kael

                                    - juured

    Hambad asuvad ala- ja ülalõualuu hambasompudes 
ehk alveoolides. Luu ning seda kattev ige kaitseb 
hammaste juuri kõikidest külgedest. Hammaste 
krooniosad ulatuvad luust ja igemest väljapoole.



  

  Hammaste krooniosad on kaetud emailiga- 
inimorganismi kõige tugevama ainega. Juured 
on kaetud tsemendiga. Kattekihi all asub 
dentiin ning sellest omakorda sissepoole jääb 
sidekoeline pulp, mis sisaldab veresooni ja 
närve. Laiemat pulbiosa nimetatakse 
pulbiruumiks. Juurte ja luu vahele jääb kitsas 
( ca 1 mm ) pilu- periodontaalligament 
( nimetatakse ka periodontaalpilu ). 



  



  

  Hambad on eri suuruse ja kujuga, selle järgi 
eristatakse: - lõikehambad

                   - silmahambad

                   - eespurihambad

                   - purihambad

  Hambad erinevad ka juurte arvu poolest, 
juuri on 1 – 4 ( purihammastel rohkem kui 
lõikehammastel ). 



  

  Täiskasvanud inimestel on tavapäraselt 32 hammast 
(nn. jäävhambad ) : 8 lõike-, 4 silma-, 8 eespuri ja 12 
purihammast. Normivariandina võivad puududa 
tagumised purihambad ehk nn. tarkusehambad. 

   Lastel on tavapäraselt 20 hammast- neid hambaid 
nimetatakse piimahammasteks- 8 lõike, 4 silma- ja 8 
purihammast. Alates 5.- 6. eluaastast hakkavad 
piimahambad asenduma jäävhammastega. 



  

Hammaste numeratsioon.

• Hammaste nummerdamiseks jagatakse suu mõtteliselt 4 
veerandiks ja iga veerand tähistatakse numbritega 1 – 4 
täiskasvanutel ning 5 – 8 lastel. Igas veerandis 
nummerdatakse hambad keskjoonest lateraasemale alates 
number 1. 

 1                       
8 7 6 5 4 3 2 1   
  

2                        
1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 
4         

1 2 3 4 5 6 7 8 
3                        
       



  



  

Laste piimahammaste numeratsioon.

5              
                
         5 4 
3 2 1

6              
                
          1 2 
3 4 5

8              
                
        5 4 
3 2 1

7              
                
        1 2 
3 4 5

• Kui lapsel on osa piimahambaid ja osa jäävhambaid, siis 
kasutatakse piimahammaste jaoks oma ja jäävhammaste 
jaoks oma numeratsiooni.



  

         Nn. konventsionaalse röntgeni meetoditest on    
stomatoloogiliste haiguste diagnostikas kasutusel:

1. Intraoraalsed hambaülesvõtted.

2. Panoraamülesvõte.

          Intraoraalsed ülesvõtted on:

• Periapikaalne

• Bitewing ( ka tiibvõte )

• oklusaalvõte



  

Periapikaalne ülesvõte
  

                                                                           

                                        



  

Periapikaalne ülesvõte



  

  

                                                                            

                                       

Bitewing ülesvõte



  



  

Oklusaalülesvõte



  

Oklusaalvõtted ülalõualuu eesmisest osast



  

Oklusaalvõtted alalõualuu eesmisest osast



Panoraamülesvõtted.

   Panoraamülesvõtete eesmärk on anda ülevaade 
hammaskonnast tervikuna: olemasolevate hammaste 
arv, kaariese olemasolu või puudumine, hambajuurte 
seisund, lastel jäävhammaste algmete olemasolu 
hindamine, lõualuude ja alalõualiigeste seisund.   



  

Panoraamülesvõte.



  

Panoraamülesvõte lapse hammastest



  

Panoraamülesvõte alalõualiigestest.



  

 Panoraamülesvõttel jälgitavad struktuurid.



  

Panoraamülesvõttel jälgitavad varjud.



  



  

Lisahambad 19,29,39,49.



  

Mitmed retineerunud hambad ülalõualuus.



  

Retineerunud 18,38,48, 28 puudub.



  

Mida veel panoraamülesvõttel 
jälgida?

• Kas on kaltsifikaate- võiks viidata süljenäärme kivile.



  

• Kindlasti tuleb jälgida hambajuuri ümbritseva luu 
hulka ja lõualuude luulist struktuuri tervikuna.

•      periodondi haigus
•      traumad



  

Alalõualuu murrud



  

            Hammaste ja lõualuude haigused.

       Nagu igalpool organismis, nii on ka 
hammaste ja lõualuude haigused  
kaasasündinud- omandatud: põletikulised, 
kasvajalised ( hea- ja halvaloomulised ) 
ning traumaatilised. 



  

Põletikulised haigused.

• Hammaste üheks peamiseks põletikuliseks 
haiguseks on kaaries.

• Kaariese arenedes, aga ka traumade korral, võib 
tekkida pulpiit.

• Põletiku levides võivad tekkida periapikaalne 
abstsess ja granuloom.

• Lõualuudes esineb osteomüeliiti ( võib pärineda 
hammastest, aga ka trauma järgselt ).



Sekundaarne juurekaaries 

Ulatuslik kaaries dentiinis

Mitmed kaariesedefektid



Äge periapikaalne abstsess



  
Periapikaalne abstsess.



  

Periapikaalne granuloom.
  

                                                                           

                                        



  

Periapikaalne granuloom panoraam- ja 
intraoraalseülesvõttel



Äge osteomüeliit



Tsüstid.

Rö- filmil on tsüst olenemata päritolust 
( odontogeenne, keratotsüst jne. ) teravaltpiirdunud 
helendus, mis tavaliselt ümbritsetud õhukese 
seinaga. Kui tsüst infitseerub, siis muutub teda 
ümbritsev kest ebaühtlaseks või sklerootiliseks. 



  

Radikulaarne tsüst



  

Radikulaarne tsüst



  

Radikulaarne tsüst



  

Ulatuslik dentinogeenne ( follikulaarne ) tsüst 
parema alalõualuu nurga piirkonnas.



  

Follikulaarne tsüst



  

Follikulaarne tsüst



  

Odontogeenne keratotsüst



  

Lihtne luutsüst



  

Nasopalatinaalne ehk c.incisivus`e tsüst



Kasvajad

1. Healoomulised kasvajad

1.1 Ameloblastoom
 On enamasti mitmekoldeline ( ca 15% unilokulaarne ), 
kolded võivad olla väga erineva suurusega, helendus 
tavaliselt alalõualuu tagumises osas. 
1.2 Adenomatoosne odontogeenne tuumor
 Sarnaneb rö- filmil follikulaarse tsüstiga, kuid sisaldab 
lisaks kroonile ka juureosi. Tsüstjasse lesiooni 
tihedamate täpikeste lisandumine on antud tuumorile 
iseloomulik leid.



  

Ameloblastoom



  

Ameloblastoom.



  

Ameloblastoom

http://www.indyrad.iupui.edu/public/kbuck/dental/newest/dental/jaw_lesions/browseme.htm


  

Adenomatoid odontogeenne tuumor.



1.3 Odontoomid
 Kompound odontoom sisaldab rohkelt 
hambasarnaseid osiseid.
 Kompleks odontoomis on hambakoed läbisegi ja 
moodustavad seetõttu homogeensema massi. 
 Rö- filmil on nad teravalt piirdunud tihedad 
lisavarjud.
1.4 Odontogeenne müksoom
 On rö- filmil sarnane ameloblastoomile, kuid 
sisaldab tihedamaid vaheseinu.



  

   Odontoom, mille tõttu on retineerunud 23,24. 



  

Odontoom



  

Odontoom



  

Odontogeenne müksoom.



1.5 Suurerakuline granuloom
 On tsüstjas moodustis, milles luulised 
vaheseinad. Tihti nihutab hammaste juuri ja 
põhjustab nende resorbtsiooni. 



  

Suurerakuline granuloom



  

Healoomuline tsementoblastoom



2. Halvaloomulised kasvajad

 Siia kuuluvad nii lõualuude kõrvalkudedest kui ka 
lõualuudest endist pärit kasvajad. Samuti 
metastaasid.
 Kõige rohkem esineb invaseerivat sarvrakulist 
kartsinoomi.
 Esmasetest pahaloomulistest kasvajatest esinevad 
lõualuudes skvamoos ja mukoepidermoidsed 
kartsinoomid, osteogeensed sarkoomid, 
lümfoomid ja müeloomid. 



 Halvaloomulisi kasvajaid iseloomustab ebaterav 
piir terve koega ning kiire kasv ja nendega 
kokkupuutuvate hammaste resorptsioon.
 Metastaasid pärinevad kõige sagedamini 
rindadest, kopsudest, neerudest, prostatast ja 
jämesoolest. On väga erineva rö- pildiga, 
enamasti ebateravaltpiirdunud ebaregulaarne 
helendus.



  

Metastaatiline kartsinoom



  

Sarvrakuline kartsinoom vasakus alalõualuunurgas.



  

Osteogeenne sarkoom



  

Osteosarkoom



  Aitähh !
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