Kuopionkorkeakoulun
hammaslääketieteen
opiskeliilJiden
julkaisu

N:o 1 Voi. 3

~ turvallinen

ja edullinen
endodonttinen ruiskujuurenhoitoon.
Shenvood Monoject.
Sherwood Monoject endodonttinen ruisku soveltuu kaikenlaisiin
ruiskutustoimenpiteisiin niin lääkkeiden kuin hoitoaineiden vientiin
hammas juureen .
Sherwood Monojectiss ä on
lovettu kärki. Se vähentää hydraulista
painetta, joka saattaisi rikkoa periodontaalikalvon juuren kärjessä . Sherwood Monojectillä työskentely on
turvallista .

Sherwood Monojectissä on
3 cm 3:n säiliö ja kuminen kaksoistiivistetty mäntä. Tiivis mäntä tekee
mahdolliseksi myös aspiroinnin.
Sherwood Monoject on hinnaltaan täysin kilpailuk ykyinen kertakäyttöpipettiin verrattuna.
Pakk aus: 100 kpl/rasia .
Muistakaa myös kätev ät Mono ject-kert akäyttöruiskut ja -neul at.

Endod onttisess a
Sherwood Monoje ct
ruiskuss a on lovettu ,
turvallin en kärki.
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LUKIJALLE
Dentikkeli on muuttanut ulkoa suaan. Isoisten esimerkkiä on pyritty
seurailemaan. Uusi painotekniikka mahdolli staa entistä moninai semmat
ilmai su kein ot. Myö s ilmoittajillemme offset antaa vapaamaat kädet.
Lehtemme kaipaa luonnolli sesti jatkuvaa
sisällölli stä kehittel yä .
T iedo tuk sellisia asioita tullaan tuomaan esille siinä määrin kun harvat
ilmestymi skerr a t sallivat. Dentikkeli tarjoaa myö s oman puolitieteelli sen
antin sa
Seuraa va Dentikkeli ilme styy marra s-joulukuun vaihtee ssa. Julk aistui sta
jutui sta mak se taan pieni palkkio .
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Uutisluontoista
VA LINTOJA
o Dentinan hallituksen puheenjohtajana toimii loppuvuoden aja n Martti Kainulainen .
Pj :n vaihdos kesken vuoden tuli ajankohtaisek si nyt ensimmäis tä kertaa: Arja
Kullaahan sai lisensiaattipaper insa ensimmäi sten valmistuneiden joukos sa viime
kevää nä.
o Denrinan 6- jäseniseen hallitukseen valittiin täydennykseksi ykköskurssilaisista ! armo
Ripatt i.
o valmi stu misen johdosta "opiskelijuuten sa" on menettänyt myös hamma slääketieteen
osastoneuvoston varajäsen Ville Nyys sönen . Hänen tilalleen on valittu ykköskurssin
isäntä Pa si Hämä läinen.

o Korkeakoulumme Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan on Dentinan edustajaksi valittu
Pirkko Letto kakkoskurssilta.
o La ito ksemme hygieniatoimikuntaan on opiskelijakäseneksi valittu HLK Kari Kon ki
neloskurssilta.
o Dentikkelin toimitukseen ovat ykköskurssilaiset valinneet edustajakseen Mar ian na
Valtos en .

------------- ouo-------------

0 Dentina järjestää exc ursion Turkuun 24-25. 11. Ma hdolli suu s osallistua Hamma slää käreid en Luentopäivään, tutustua paikalli seen klinikkaan ja kand iseuraan .
o De ntina-paitoja on mahdo llisuu s tilata lähi viikko jen aikana. Kuvio tu lee o lemaan
pienehkö, vasemmalle tuleva rintamerkki. Kangaslaatu mahdolli simman ko rk ea ja
kotimainen.

------------- 000
------------0 Näyttää huomattavan
mahdolli selta , että ensi vuoden alusta
hoitoyksiköistä voidaan ottaa käyttöön kaikkiaan kuuteisenkymmentä.

OSASTONEUVOSTON

o

klin ikka salimme

PÅÅTÖ KSIÅ

Syksyn aika na o n osas toneuvosto käsite llyt lukuisia vir kamääritys asioista, joi~ta
tässä muutamia :
- orto d on tian apul. professorin virkaa vuoden loppuun ho itaa HL T ,E HL
Seppo Järvinen.
- Kariologian yliassistantin tointa ajalla 1.8.- 31. 12 ho itaa HLL Liisa Se ppä
- Par odo ntol ogia n ylias siste ntin tointa 2 1.11 asti ho itaa HLL Vuokko
Kontt uri- Närhi
-Ortodontian yliassiste ntin tointa hoitaa loppu vuo den Mar jatta Puranen
- Protetiikan yliassiste n tin tointa hoitaa vuoden lopp uun Vesa Pekk arinen
- osasto ham mas lääkärin työsuhteista tointa ajalla 1.9-3 1. 12 hoitaa EHL
Aila-Mar ia Mä kelä
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- Viimeinkin ollaan heräämässä keskusteluun siitä, mikä tulee olemaan hammaslää käreiden työ llisyys tilann e ja ammattikuva
kun vuosikymmen vaihtuu. Erityisesti opiskeli_joiden kannalta kysy my s on tärkeä . Me
nimitläin olemme ke skei se t nappulat tässä
yhtei skunnallis essa peli ssä .

terveys keskusvirkaa saavat miehityksensä
perimmäi stä Lappia myöte n. Yksityissektorin tilanteesta on lau suttu arvioita , jotka
eivät pal.ion rohkai se: esi merkiksi HeJsing1ssa ei enää katso ta olevan mahdollista
aloittaa yksityisvastaanottoa,
potilaita ei
riitä.

-Hamma slää käreiden ylikoulutus on num eroarvo _jen valossa toti sinta totta ensi kevä änä . Tällä hetkellä avoimena olevat alle 100

-Maamme hammaslääkäritiheys on tällä
hetk ellä hammaslä äkäri 1250 asukusta koh ti. Se on neljänneksi suurin maailmassa ,

-►

o Osasto neu vos to ehd o11aa hamm aslää ketiet eelle vuo delle 1980 a notta,·aksi virkoja seuraava ssa tä r keysjärjestyksessa (opetus henkil ös tö)
1. ass iste n11i (ham mas- ja suukirur gia
2. ass istentt i (ehkäisevä hammaslääkeliede)
3. proffe ssori (korjaava hammashoito)
4. osasto nh ammaslääkäri (orlodontia)
5. osastohammas lääkäri (oraa linen röntge no logia)
Kun asiaa sittemm in kä siteltiin kor keakoulun valtu ustoss a , muutti lista
Knuutt ilan esi1yksestä niin , että sijat 3 ja 5 vaihtoivat paikkaa .
Vuodelle -80 anottujen B-vir kojen tär ke ysjärjesty ksessä on korkeakoulun
valtuusto asetlanut korjaa van bammaslääketieteen
profe ssuurin kolmanne lle ti lall e. Edellä olevat psy kiatrian ja far ma sian professuurit . Tämä
merkitsee, että hammaslääketieteelle ei tule 8 -virkaa vuonna -80 .
" Toi sen kä sittelyn jä lkeen o n hyvä ksytty op iskelija Matti Juhan i
1-.:orhosen anomus saa da siirt yä hamm aslääketieteen
I vuos ikur ssilla 2
-.uosikurssille. Korhonen opiskeli viime vuon na farma sia n koulutu so h•
jelmalla.
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Kansainväliselle hammaslääkärljärjestölle
FDl:lle tehtyjen Ilmoitusten mukaan olivat v
1976 (1977) hammaslääkäritlheydet
eri
maissa seuraavat:
Valtio

Asukkaita/hammaslääkäri

Ruotsi (1977)
Nor ja (1977)
Tanska (1977)
Suomi (1977)
Ranska
Saksan Liittotasavalta
USA
Sveitsi
Tsekkoslovakia
Saksan Demokraatt . tasavalta
Neuvosto! iitto
Jap ani
Aust ralia
lso-Britann ia
Itävalta

900
1100
1100
1300
1800
1900
1900
2000
2200
2300
2400
2600
2700
3300
4400

-Hammaslääketieteen koulutusmäärät ovat
monimutkainen vyyhti perimmiltään poliittista päätöksentekoa. Toisalta on kysymys
koulutuspaikkojen olemassa olosta, toisaalta viroista ja ties mistä, viimeisenä ketjussa
tulevat joka tapauksessa opiskelijat. Esitetyt
numerotiedot eivät tietenkään ole asian
ainoa puoli , sillä tarvetta hoidon antamiselle
eivät tietenkään ole asian ainoa puoli , sillä
tarvetta hoidon antamiselle tässä maassa on
vielä pitkään, mutta kansanterveyslain laajenemiseen koskemaan myös hammashoitoa
ei oikein jaksa näillä näkymillä uskoa .

maslääkäri. Tanskassa, jossa t.ällä hetkellä

-Tällä hetkellä hammaslääketieteen vuotuinen sisäänotto on 205 opiskelijaa (Kutakuinkin sama määrä virkoja perustetaan
seuraavan viiden vuoden aikana .) Sitä ollaan
kyllä supi stamassa - mutta kovin on tahti
verkkainen: sisäänott oja kaavaillaan supistettavan 185:een vuoteen 1988 mennessä.
Niin Hammaslääkäriliitto
kuin Hammaslääketieteen Opiskelijoiden Liitotkin ovat
esittäneet näkemyksenään koulutusmäärien
j yrkän pudottamisen puoleen nykyisestä .
SHOL on lisäksi suositellut tämän tekemistä
niin , että supistukset tapahtuisivat Turussa
ja Helsingissä, mikä on huomattavan terve
periaate. Liitto jen suhtautuminen asiaan on
kuitenkin ollut vielä toistaiseksi liian löysää .

olevan hammaslääkäritiheyden Suomi saavuttaa vuosikymmenen vaihteessa, esiintyy
alalla alityöllisyyttä vaikka hoitomaksuja
subventoidaan voimakkaasti valtion toimesta.

_
Hammaslääkärikoulutus
on varsin
kapea-alaista koulutusta. Perinteisestä poikkeavia työmahdollisuuksia on vaikea keksiä.
Lääkäreillä, jota uhkaa periaatteessa saman-

edellä ovat vain Ruotsi, Norja ja Tanska.
80-luvun alussa saavutetaan maassamme
optimitiheydeksi katsottu 1000 asukasta
hammaslääkäriä kohti. Suunnitelmien mukaan koulutus ta hti ei lienny vielä tässäkään
vaiheessa ja vuotena 1990 mennessä ham maslääkäriti heys olisi sso·asukasta per ham-

1. ?. 1.9'78
LÄÄNI

TÄYTETYTVIRAT

VIRKOJEN KO•
KONAISMÄÄRÄ

UUDENMAAN
TURUN JA PORIN
HÄMEEN
KYMEN
MIKKELIN
KUOPION
POHJOIS-KARJALAN
VAASAN
KESKI-SUOMEN
OULUN
LAPIN

268
210
208
89
68
82
65
135
88
138

KOKO MAA

1428

77

LKM

LKM

261
208
197
80
58
71
45
108
84
100
51

4

1263
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KOKONAAN ILMAN
HOITAJAA OLEVAT
VIRAT

%

14
15

1,4
1,0
3,8
9,0
7,4
8,5
30,8
12,6
5,1
10,1
19,5

104

7,3

2
8
8
5
7

20
17
4

Ajankohta
1.7 .1973
1.1.1974
1.1.1975
1.1.1976
1.1.1977
1.7.1977
1.1 .1978
1.7. 1978

Perustetut virat
1114
1140
1267
1366
1391
1395
1415 ,5
1428

Viransijaisuuksia

Täytetyt virat
931
955
994,5
1040,5
1_089,5
1127,5
1184,5
1263

liman viranhoitajaa
161
167
244,5
280,0
250,0
172,0
171
104

22
18
28
45,5
51 ,5
95 ,5
60
61

14,5%
14,6%
19,3%
20,5%
18,0%
12,3%
12,1 %
7,3%

Lääkintöhallitus 1978

lainen tulev aisuuden kuva , on sentäan
laajmpi mahdollisuuksien kenttä. Vielä tänään voimme hymyillä jutulle siitä, kuinka
meille siinä vaiheessa kun aivovienti ulkomaille on ainoa vaihtoehto.

Hammashoitoon
oikeutettuja 0-17 v
1970/711)
1973 ........
1974 .. . ...
19752 ) ....
19762) ....
1977 2) ....

- Osastossamme on tuoreissa kannanotoissa
otettu terve periaate koulutu smäärien ehdoteltuihin lisäyksiin . Lisäksi on keskusteltu
opiskelijoid en jatko- ja täydennyskou lutu smahdollisuuksien parantamisesta ja opetu sresurssien suuntaami sesta tähän . Tämä tuntuu oman korkeakoulumme
puolelta järkevältä suhtautumiselt a asiaan , eihän ole
viisasta lähteä pudottamaan Kuopion koulutusmääriä edes yhteisen edun nimiss ä ja
jatko-opiskelupaikkojen
lisääminen
taa s
purkaa omalta pieneltä osaltaan (ilmeistä)
työllistämispainetta.

.. 52460 0 .. 426800 ..
782 996 . . 508 343...
1 057 199 . . 515350 ...
1182068 .. 541111 . ..
1 244 452 .. 543 582 ...
1 246 086 .. 542 580 ...

85,8
80,0
74,0
71,8
68,2
64,0

1) Lukuvuosi
2) liman Ah venanmaata

ehkäisevän bammasbuoUon vaikutuksia.
Monet tutkimukset osoittavat kiistatta ehkäisyn vaikutusten näkyvän jo nyt; missä
määrin ne näkyvätkään viiden vuoden kuluttua.
-Oheisena joitakin taulukoita, jotka osoittavat, että hyvin pian olemme uudelleen
arviointien edessä .

- Kun hammashoidon tarvettJl aikoinaan
laskettiin ja hammaslääkärimääriä
sen mukaan ei osattu arvioida myöskään kehittyvän

Hamrnaelääkäri.en ka.ilutus, rnåårä ~ ti~s

Tarkastetuista hoidon
tarpeessa %

MARTTI KAINULAINEN

vuo5i..ra

197G- 1990

(Ko ulutukseen otettavien määrää ei muuteta vuodesta 1977)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1990
Koulutuksen tuotos
Ammattikunnan
suuruus
Hammaslääkäritiheys

134

190 200

200 1 70

170

205 205 205

205

205

34 71 3634 3806 3978 4120 4261 4436 4610 4784 4957

5810

1363 1307 1253 1203 1166 1131 1090 1052 1017 984

84 7

Lääkintöhallitus
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1977

Hammaslääketiedettä
opiskelemassa
SAKSAN
LIITTOTASAVALLASSA
Tuula Aikonen on kotoisin Outokummusta ja hän on opiskelut neljä vuotta hammaslääketjedettä
Länsi-Saksassa
(Freiburg i. Br., Baden-WUrttenberg ). Nyt hän jatkaa opintojaan laitoksemme neloskurssilla . Dentikkelin aina valpas toimittaja sai häneltä lyhyen haastattelun luentojen väliajalla .
V: »Opiskelun alkuvaihe sisälsi paljon teknistä puolta , sillä Saksassa kanditutkinto
on samalla hammasteknikon
tutkinto . Niinpä tehtiin paljon erilaista
proteettista
harjoitte l utyötä . Prekliininen vaihe kesti viisi luku kautta :: 2 1 / 2
vuotta, minkä jälkeen suoritettiin
11physikum11 (kanditutkinto) . Pot ilastyöskentely ei ollut sillä lailla kokonaisvaltaista
kuin täällä Suomessa , paikkausta tarv itseva pot il as meni s itä varten omalle
kariologian osastolle jne. Tenttejä ei ollut jaettu
kurss ien loppuajankohtiin
vaan oli melko stressaavia tenttikausia ...

K: -M ikä sai sinut lähte mään Sa ksaan saakka opintoja harjoittama an?
V: 11Siihen vaik utt i tiet yn la inen »seikkailunhalu». Olin siellä ensin puo li vuotta
töissä lastenkod iss a , jona aik ana laitoin
hakupaperit sikäläisiin
yliopis t oihin ja
sain o p iskelu paikan Freiburg in yliopistossa ete lä-Saksassa.11
K: - Mi ten vert ailisi t op iskeluolosuhteit a esi m . asunnon kannalta Freiburg issa ja täällä Kuopiossa?
V: 11
Paikan saaminen asuntolasta oli
varmasti yhtä vaikea a kuin täälläkin , privaattiasunnon saaminen vapa i lta markkinoilta oli omien kokemuksieni mukaan
helpompaa kuin täällä. Mukavuudet eivät olleet kummoisia , mutta eihän niit ä
opiskelija niin kaipaakaan.»
K : - Voi tko kuvail la op iskeluohjel maa pääpiirteittäi n?

K : -M illais ia kokemuksia sinulla on
saksalais ten suhtautumisesta suomalaiseen opiskelijaan ?
V : n Pelkästään positiivisia.n
K : - M i !laista osaa näyttelivät kielivaikeudet opiskelussasi?
V : nEi kovinkaan suurta, minulla oli
pitkä saksankieli
ja o lin siellä ensin
töissä . A lus sa ope tuksen seuraaminen
011 hankalaa, as iat luki mieluummin
kirjoista . Noin vuoden, puolentoista
jälkeen osas, ammattisanaston
jo hyvin .»
K : - M ikä sai sinut tulemaan K uop ioon kesken opintojen?
V : »Suurin syy ol i taloudell ise t tekijät. Opintolaina
riittää Saksassa korkein taan puoleksi vuodeksi. mar koista
kun häviää puolet matkalla (2 smk : n. 1
Dmk ). Jos muuten ajatellaan markk aa
markkana
kummassakin
maassa , ei
hintatasossa ole Juuri eroa , mutta valuutta tappi ot ova t suuret.»
-Lopuk si Tuulalle esitettiin luonnollisesti kysymys : Vieläkö aiot palata Saksan? »A inakin lom alla» , kuu lui vastaus.
Joka Jätt i tulevaisuuden avo1meks1.
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Hammaslaboratorio
SAVON HAMMAS OY

Vuorikatu 22 11kerros
70100 Kuopio 10
puh. 123 866

Ham maslaboratorlo
MATTI PITKÄNEN KY

Torikatu 12 B
70100 Kuopio 10
puh.113163

ORTODONTIAN
SEMINAARI
Marketta Kinnunen

Hypodontian frekvenssi hampaiden koon ja
hammaskaaren laajuuden suhteen

■

Johdantoa :

Hypodontian kliiniset ongelmat liittyvät diagnoosiin,
puuttuvien hampaiden
frekvenssiin sekä jäljellä olevan hampaiston toimivuuteen.
Hypodont ian frekvenssi vaihtelee tutk ijan mukaan 0,27-11,6
% : iin . Erot
johtuvat tutkimusmenetelmästä,
aineiston ryhmittelystä ja rotueroista.
Laajoissa hypodontiatapauksissa
(yli
kuusi hammasta puuttuu viisaudenhampaita lukuunottamatta)
on todettu me1siodistaalisten
mittojen
pienenemistä
(Lysell -53, Grahnen -56).
On myös todettu,
että yhden tai
useamman viisaudenhampaan
puuttuminen liittyy lisääntyvään taipumukseen
pysyvien hampaiden hypodontiasta sekä
mesiodistaalisten
mittojen pienentymiseen etenkin etualueel la (Grahnen -56,
Garn & Lewis -62 ja -70, Baum & Cohen
-71 ).
Edellä olevista tutkimuksista käy ilmi,
että hypodontia ei ole yksittäinen anomalia, vaan monimuotoinen
tila, johon
liittyy useiden hampaiden puutoksia sekä jäljellä olevien hampaiden koon pienenemistä.

000
■

Kai Hunstadbråtenin tutkimus:

196 4 Kai Hunstadbr åten julkaisi tutkimuksen pysyvien hampai den hypodontiafrekvenssistä.
A ineistona oli 548
v. 1947-5 1 syntynyttä norj alaista las ta.
-10-

Synnynnäisesti
puuttuvia
hampaita
todettiin 10 % : ssa.
Työtä jatkettiin tutkimalla 747 vuosina
1950-59
synt. lasta. Tiedot julkaistiin
yhdistettynä
edelliseen
tutkimukseen
(kokonaisaineisto
siis 1295 lasta). Nämä
lapset tutkittiin kerran vuodessa seitse männestä ikävuodesta 14 vuotiaiksi asti .
Diagnoosi tehtiin sekä kli inisesti että
röntgenologisesti
eikä viisaudenhampaita sisällytetty tutkimukseen .
Tuloksista ilmenee, että synnynnäisesti puuttui
pysyviä hampa ita 10, 1
% : lla, joista pojilta 8,4 % : lla ja tytö iltä
11 ,8 % : lla. Tutkimuksen mukaan yleisimmin puuttui alaviitonen
(45,8 %),
seuraavaksi yleisin oli yläviitosen puutos (28 ,0 %), kolmantena oli yläkakkosen puuttuminen
(11,7 %) puuttuvista
hampaista .

000
■ Wisth'ih , Thunoldin
tutkimus :

ja

Böen

V . 197 4 W isth, Thunold ja Böe julkaisivat tutkimuksen , jonka tarkoitus oli
määrittää ikä, jolloin täsmällinen hypo dontiadiagnoosi
voidaan te hdä . Li säksi
julkaistiin ko . iässä todett u hypodontia frekvenssi norjalaisilla
lapsilla (viis audenhampaat eivät olleet muka na) sek ä
mahdolliset muutokset kuutosten ja ykkösten mesiodistaalisissa
mi toissa ver rattuna kontrolliryhm ään.
Aineisto koottiin Bergenin ympå ristö -

kunnasta. Lapset kuvattiin seitsemän Ja
yhdeksän
vuotiaina
ortopantomokuvauksella Bergenin yliopistossa . Puuttuvat hampaat rekisteröitiin
ortopantomoista. Samalla lapsista otettiin alginaattijäljennökset
ja valettiin kipsimal1it.
Kukin lapsi sai järjestysnumeron . Jos
ilmeni hypodont iaa , valittiin kontrolliksi
tapausta
lähinnä
oleva
»normaali»
samanikäinen ja samaa sukupuolta oleva lapsi.
Mitta-analyysi , joka tehtiin kipsimalleista, sisälsi hammaskaaren laajuuden
mittaamisen sekä ylä- ja alaykkösten ja
kuutosten
mesiodistaalisten
mittojen
määrittämisen . Laajuus mitattiin kruunun palatinaalisimmasta
pisteestä kohtisuoraan hammaskaarta vasten y lä- ja
alakuutosista ja maitokulmahampaista .
Mesiodistaal ise t mitat määritettii
Seipelin (-46) mukaan. Kuutoset ja yläykköset kuuluvat hammasryhmiin , joista
harv ion puuttuu hampaita. Alaykkösiä
sitä vastoin puuttuu jonkinverran.

yhdeks än vuotiailla vastaava prosenttiluku oli 6 ,6. Tämä j9htui hypodontiafrekvenssin vähenemistä poj illa. Tyttöjen
frekvenssiluku oli 8,1 %, sen sijaan poji l la ko . luku pieneni seitsemän vuotiaasta (6,3 %) yhdeksän vuotiaaksi (5,6
%).
Synnynnäisesti puuttuvien hampaiden
jakauma vastasi H unstadbråtenin julkaisemaa tulosta, ts. yleisimmin
puuttui
alaviitonen , seuraavaksi
yläviitonen,
yläkakkonen ja alaykkönen.
No in 80 % : lla hypodontiatapauksista
puuttui vain yksi tai kaksi hammasta.
A laleuassa esiintyi hypodontiaa useammin ja nimenomaan vasemmalla puolella.
Kuutosten ja ykkösten mesiodistaalist en mittojen keskiarvoa hypodontiatapauksissa
testatt ii n kontrolliryhmän
vastaaviin arvoihin (t- testi). Tytöillä ei
havaittu merk itsevää eroa , sen sijaan
pojilla alakuutosten md-mitta oli merkitsevästi suurempi hypodontisilla.
Verrattaessa vastaavia arvoja kontrolliryhmään lapsilta, joilta puuttui enemmän ku in yksi hammas, ei havaittu merkitseviä eroja. Sama tulos saatiin verrat taessa leukoja erikseen . Hammaskaarten laajuuserot olivat pieniä eikä merkittäviä t-arvoja esiintynyt.

000
Tarkasteltaessa tuloksia todetaan, että hypodontlan frekvenssi erosi hieman
tutkimusajankoh dasta riip puen. Kokonaisuudessaan
ilmeni pu uttuv ia hampaita 7. 1 % : ll a seitsemän vuotiailla ,

000
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listen mittojen pienentyneen hypodonti s i lla yksilöillä, muutkin ovat todenneet
saman taipumuksen .
Monet tutkijat ovat raportoineet hampaiden kruunujen
koon p ienentyneen
Jäljellä olevassa hampais tossa.
Tässä tutkimuksessa
sukupuole t pidettiin koko ajan erossa. ja kontroll iryhmä oli otettu samasta populaatiosta , lisä ks i samoja hampaita verrattiin. Täten
aineistoa voi t iin tarkastella ilman suuria
matemaattisia
mod if ikaa ti oi ta . T ilastollisissa analyyseissa käytettiin todellisia
mesiodistaalisia
mit toja.
Hypodontiaryhmän
tytöillä
havaittu
mesiodistaalisen
mitan pienen t yminen
ei ollu t mer k itsevä tilastollisesti . Pojilla
oli suurempi variaatio . Muutamat hampaat oliva t hieman pienempiä hypodontiaryhmässä , mu tta alakuutoset
olivat
merkitsevästi suurempia.
Alaykköset , joissa joskus ilmeni hypodont1aa ja joiss a siten voisi ilmet ä
koon vaih telua. eivät eronneet me rkitsevästi kontrolliryhmästä .
Tul o kset olivat samanlaisia
ver rattaessa kaks i tai useampia hampaita
puuttuvien
yksi löiden mittaustuloksia
kon t rolliryhmän tuloksiin .
Hammaskaaren
laajuus oli suunnilleen saman lainen molemmissa ry hmissä.
On huoma t tava, että mittaukse t saattavat antaa en tuloksen, jos tarkastetaan vanhempana,
jolloin
persistoiva
maitomolaari tai kuutosen mesiaalivaellus maitoviitosten
poiston seurauksena
hypodontia tapauksissa komplisol til annetta ja vaikuttaa tuloksiin .

Kommentteja ja tutkimusten
arviointia :
.,ij

Vail',televat tulokset voiv at olla populaation todelli sta variaatiota tai voiv at
johtua edellä maini tuista erois ta t utk imusmenetelmissä.
Esim. kl iininen tut kimus tuottaa ma ta lampia arvoja kuin
systema attinen röntgentutkimus.
Lisäksi vanhemmalla iällä on usein vaikea
päätellä, onko puu tt uva ham mas poistettu vai puuttuuko se sy nny nnäi ses ti .
Tämän materiaalin
tuottama
hyp odontian kokonaisfrekvenssi
vastaa hyvin
eräiden tutkijoi de n julkaisemia tuloksia
(mm . Oolder -36, Wether & Rot he nburg
-39, Brown -57, Glenn -61, Rlngqui s t &
Thilander -69 sekä Gimnes -63).
Yhdeksän vuot iailta pojilta puuttui vähemmän hampaita kuin seitsemän vuo tiailta. Syynä oli se, että alaviitosten
mineralisaatioaste
oli liian alhainen
seitsemän vuotiailta antamaan riittävää
kontrastia
ortopantomokuvauksessa.
l ntra oraalikuvaus
olisi eh kä tuottanut
erilaisen tuloksen, mutta se ei ole yhtä
sopiva rutiinitu tki m uk seen. Siten liian
varhainen
hypodontian
rek is teröir.ti
saattaa antaa väärän tuloksen.
Sen
vuoksi kuusivuotiaiden
tutkimus on uusittava vanhempana dia gnoosin varmistamiseksi.
Edelliseen liittyen on otettava huomioon, että hypodontiaan johtavat toimenpiteet
(extraktiot)
tulis i suoritt aa
vasta sitten, kun pot il as on täyt tänyt
yhdeksän vuotta.
.
.
Tässä tutkimuksessa havaittu ero oikean ja vasemman puolen (leuk a puoliskon) välillä ei ollut merkitsevä.
Valt aosa lt a hypodonttisilta
puutt u i
vain yksi hammas. Taipumus ilmeni
useammin
pojilla.
Siten su u remm an
hypodontiafrekvenssin
ohella tytöillä ilmeni myös enemmän puu tt uvia hampaita.
M ielenkiintosta t uloksissa on se, ettei
keneltäkää n tu tk it uista laps ista puut tunu t muita hampaita kuin ylä- ja alaviitosia , ylä k akkosia ta i alaykkös iä . Suurempi vario1nti kunkin hammasryhmän
distaalisimman
hammasryhm än kohdalla oli siis vahviste tt u yl äet uha mpaiden
Ja premolaarien kohdalla. Poikk euksena
tästä yleissäännös tä oli alaetualue.
On todistettu . että yhden tai useamman v11saudenhampaan puutos liittyy
muidenkin hampaiden puutoksiin sekä
hampaiden muodon vaih telu ihin.
Lysell (-53) on havainnut mesiod1s taa-
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Hampaiden
kuluminen,
indeksit
jaikä
Vesa Pekkarinen , ass
Hamma slääke t ieteen osa sto
Kuopion korkeakoulu

,.

l

•
\

Purentaelin
on rakentunut
niin,
että hampaistossa tu lee r avintoa pure ske lt aessa iän mukana
tapahtua
lievää kulumista. Kuluminen on tällöin tasaista ja ylläpitää purentaelimen moitteettoman
toiminnan.
Ihmi sen elämän olot ovat kuitenkin
muuttuneet, ni in m yös r avinnon laatu, ja harvoin enää nähdään
yllämainittua normaa list i ter veesti kulunutta hampais toa .
Hamp ai den kul um isee n vaikuttaa
lähinnä ruokavalio , tietynlaiset purentatot tumukset ja bruksi sm i. Elinympäristöllä
on oma
osuutensa.
Dentiinin kulumisen määrään
vai kuttaa hampaan puhkeamisaika
ja
-järjestys, kiilteen paksuus ja hampaan asema hamm askaa ress a.

eskimo tutkimuk sissaan inkisaali sen ja o kku saa lisen kulumi sen seuraava lla tavalla (elävä
kohde ryhmä):
0- ei kulumi sta
1- kiille kulunut
2- dentiini paljastunut
3-sekundäärinen dentiini on palja stanut ja
hyvin harvoin pulpa
He määrittelivät keskimääräisen hampaiden
kulum isasteen sit en, että jokaisen yksilön
kohda lla mä äriteltii n kunkin hampaan kulu misaste ja näiden summa jaettiin hampaid en
lukumäärällä .
Eskimotutki muk sissa on käynyt ilmi, että
urbani soi tumisen lisääntyes sä hampaiden
ku luminen vähenee.
C.B. Pereira ja H . Evan s (1975) käyttivät
Peder senin indeksiä tutkie ssaan pohjoisBras ilia ssa eläviä
Yanomami -intiaaneja .
Seuraav asta piirrok sesta näk yy kulum isaste
korrelo ituna ikään Yanomami-intiaaneilla .
(piirros no 1)

Kallolöytöjen perusteella on tehty tutkimuksia hampaiden kulumisesta ja sen seurauksista . L.S. Fishman (1976) käytti tutkimuksissaan Amerikan intiaan ien kalloja, jotka oli
löydetty kaivauksi sta New York ' in osavaltion alueelta . Hän luokitteli okkusaaalisen
kulumi sen seuraavalla tavalla :
0- ei kulumi sta
1- kusp i hieman kulunut , mutta muoto on
kuitenkin säilynyt
2- kuspit ovat käytännöllisesti kat soe n hä vinneet, jäljellä vain muutamia okku saali sia fissuuroita tai kuoppi a .
3- kuspit ovat täysin hävinneet, mutta kulu minen ei ole edennyt kiille-sementtirajalle
4- koko kruunu on kulunut

111

II

0

□□□

13-18
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P .0. Pedersen ja T .G. Davies (1955) luokittelivat Alaskan, Kanadan ja Grönlannin

19-29

30-49
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Pcd ersenin indek si. Kul um isaste ko rreloituna ikää n .
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E.S. Akpata (1975) käytti Murphy ' n
luokitusta verta illessaan molari en kulumista
ko rreloituna ikään niger iala isryhmäll ä.
Mo larien kulumisaste luokiteltiin seuraavalla tavalla:
0- hamm as okklusaalitasossa, mutta dentiin i
ei ole paljastun ut.
1- dentiini palja stu nut yhden kuspin kohdalta.
2- dentiini paljastunut ka hd en kuspin kohdalta
3- denlii ni paljastunut kolmen kuspin koh dalta.
4- denti ini paljastu nu t neljän kuspi n kohdalta.
5- kaksi paljastu n utta dentiinialuetta sul autunut yht een. Tämän lisäksi kaksi erillistä
paljastunutta dentii nialuetta.
6- ko lme palja st unutta dentiinialuetta sulautunut yhteen. Tämän lisäksi yksi erillinen
paljastunut dentiinialu~.
7- neljä palja st unutta dentiinialuetta sulau tunut yhtee n , mutta kiillesa arekkeita voi
olla o kklu saa lipin nal la .
8- kiillejuoste ympäröi yht enäis tä palja stunutta dentii niä os ittain tai täydellisesti.
9- yhte näin en dentiinialue ja kulumi sesta
johtuva pulpaperforaatio.
10-ham ma s kulunut ienrajaa myöt en

Seuraavasta piirroksesta näkyy molarien
keskimääräi nen kulum isaste korr eloituna
ikää n nigerialai sry hmällä. (piirros no 2)

Purentaelimemme
on pitkän evoluution
tulos ja j uuri ta saisen kulumisen poisjääminen onkin olennainen ero nyk yisen
hampais ton ja optimaalisesti toimivan alku peräisen hampai ston välillä.
Tä n ä päivänä sen sijaan nähdään epätasais ta kulumi sta runsaasti, mikä aiheuttaa
monesti vaikeita ko rj ausonge lmi a. Tällainen
kuluminen ko hdistuu myö s hampaita korvaav iin proteettisi in kon struktioihin , irto- ja
kiintoproteese ihin.

Kirjallisuusluettelo
l. Fishman, L,S. 1976 Denta.1 and skeleta l
Relation ship s to attritional Occlusion. The
Angle Orthodontish voi. 46 N:o 1: 51-63.
2. Davie s, T.G.H. and Peder sen, P .O. 1955
The Degree of Attrition of the Deciduos
Teeth and First Permanent
Molar s of
primitive and Urbanised Greenland Natives.
Britsh Dental Journal voi. 99 N:o 2: 35-43 .
3. Pereira, C. B. and Evans, H . 1975
Occlusion and Attrition of the primitive
Yanomami Indian s of Brazil. Den ta l Clinics
of North America voi. 19 N:o 3: 485-498.
4. Akpata, E.S 1975 Mo lar teeth attrition in
a selected group of Nigerians. Sommunity
Dent. Oral Epidemiol. Voi. 3: 132- 135.
5. Murphy, T.R. 1959 The g radient of dentin
expos ure in human mo lar tooth attrition.
Am. J . Phys. Ant hropol. Voi. 17: 179-186.
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Vanhojen
oppikirjojen
välitys
Dentina pyrkii parantamaan vanhojen, vaan ei vanhentuneiden
oppikirjojen välitystoimintaa. Syyt sen tarpeellisuuteen
ovat itsestäänselviä .

Tähän mennessä on tiedett y vain, että
edelli nen vuos ikurssi on usein lukenut
vastaava n opi nto ja kson yhteydessä samoja
kirjo ja kuin mekin. Siis samoja kirjoja, jo ita
me nyt tarvitsisim me, täytyy olla liikkeellä ja
niitä löytyy hyvin toden näköisesti vanhempien opiskelijoide n kirjahyllyi st. Monikaan
ei vain ole tohtinut pyytää niitä ostaa kseen
eikä niit ä ole kait kovin innok kaasti tarjottukaan myytä vä ksi.
Tämän artikkelin tarkoituk sena on paitsi
peräänkuuluttaa vanhoja oppikirjoja myös
vakuut taa näi lle meidän rakk aille hampaa laisillemme, että kirjanväHty s voidaan tosiaan panna pystyyn yhteisin voimin . Ilmaantukaa siis esiin kaikki te, joilla on vanhoja
oppikirjoja älkääkä pitäkö niitä kirjahyllyissänne pö lyttymässä. Jos arve let, ettet tarvitse enää jo takin opp ikirjaa si, niin täällä on

paljon ihmisiä, jotka mielihyvin ostaisiva t
sen. On suora staan rahantuhlausta
ostaa
vain joka vuosi uudestaan sa moja oppikirjoja, kun kerran vanhojakin olisi aivan
hyvin saatavissa. Mo nelle opiske lijalle kelpaisi käytetty ja alleviivattukin kirja, jonka
sitte n saisi halvemmalla kuin uuden.
Jos haluat myydä vanhan , rakkaan oppikirjasi, niin kiikuta se kaikin mokomin
kur ssisi isännälle /e män nälle, joka järjestää
asiaa eteenpä in .
Liitä kirjasi mukaan lappu, jo sta käy ilmi
seuraavia tietoja :
- kirjan nimi ja tekijä sekä paino s
- sinun oma nime si ja vuosikurssisi
- hintapyyntösi.
Seuraavassa kursseittainen luettelo kaivatuis ta kurssikirjoista. Erityisesti tarvetta on
alem pien vuosiku rssien oppimateriaalista.

1 VUOSIKURSSI
1. Solubiolo2ia :-Leeson-Leeso n : Histology ,
Saunders 1976
-Harp er: Review of Physiological C hemi st ry
16. paino s
2. Kehitys biologia I ja II:
- E.E.H. Emerg: Element s of Medical
Genetics
-Savage: Evolution
-Langman J. : Medica l Embryolo gy, The
Williams&Wi lkin s, 1975
3. Ihmisen biol o2 ia(keskipitkä):
-W. Nienstedt, 0. Hänninen ja A . Arstila:
Ihmi sen fysiologia ja anato mia.

S. mikrobiologia:
Mäkelä, 0. et al.: Mikrobiologian perusteet
terveyden hu oltohenk ilöstölle
6. Tuo misto, Paa sonen: Fa rm ako logia
7 Psykodontia :
- van Soost, Brenda : Psyc hological reading s
for the Den tai Pr of ession
8 Ortodontia :
- W.S. Tulley~A.C. Cambell: A manual of
practica orthodontics
9. Suukirurgia I:
- Hjortin-Han sen, Nordenram, As: Ora t
kirurgi

11 VUOS IKURSS I
1. Väestötiede:
Pr essa t, Roland : Väestö ja väestötiede
2. Psykologia:
Wrifht et al.: lntrod ukti on tili psyko login
3. Yleinen ja elinkohtainen patof ysio lo2i a :
Brehmer-Nader sson: Allmän pa tologi för
p:~ramedicini sk utl:iilding
➔• von Bonsdorf. B: Sisätaudit
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111VUOSIKURSSI
1. Protetiikka 111:
- Koivumaa, K.: Osaprotee sit ja irtosillat,
Turun hamma slääkäri seu ra
2. Sisä tautioppi I ja 11:
v. Bonsdo rf B: Sisäta udit
3. Korva-, nenä- .ia kurkku taudit :
-Vaheri E. Korv a-, nenä- ja kurkkutaudit

Syksynjalkapalloturnaus
□

Dentistit (Dentina Team -78) osallistuivat menestyksekkäästi joka syksyiseen korkeakoulun jalkapallosarjaan.
Kaikkiaan kahdeksan joukkuetta ilmoittautui mukaan:
Dentinan lisäksi Lääketiede I, II, 111, IV ja V sekä Kulti ja
Fortis. Joukkueet jaettiin kahteen alkulohkoon, joista kummastakin kaksi parasta pää si loppusarjaan .

Loppu sarjaan pelasivat Dentinan ja Lääkis
IV:n lisäk si Loh ko I :stä Lääki s II ja V .
Tämän loppusarjan aikana kenttäolo suhteet
hu ononi vat ratkaisevasti jatkuvien sateiden
vuoksi. Den tina ei enää menes tynyt tässä
sarja ssa, vaan jäi neljännek si. Huonoon
sijoitukseen vai kuttivat lähinnä joukkueen
kokoonpanovaikeudet.
Voittajaksi selviytyi puhtaasti Lääkis II,
joka vo itti kaikki loppu sarjan o ttelunsa ja
esitti hyvää peliä.
No, ensi vuonna voitetaan koko sarja!

Dentina selvitti tiensä helposti jatkoon
voittama lla oman lohkonsa ylivoimaisesti.

Dentina Team -78:n alku sarjan ottelut :
Lohko 11:
Lääki s IV Dentina
Kulti-Dentina
Fortis- Dentina
Dent ina 11-2
Lääki s IV 7-7
Fortis 2-8
Kulti 7-10

J-3
1-2

0-6
6 (pist)
3
2
1

1. LÄÅKETIEDE11

6

2. LÄÄKETIEDE V
3. LÄÄKETIEDE IV
4. DENTINA TEAM -78

4

2
0

Dentinan joukkueen kokoonpano:
Pasi Hämäläinen (1): "pelasi maal iva hti na yhde ssä ottelussa"
Joonas Juhani Pulkkinen (I I): " puolu st uk semm e tuki ja 1urva, ellei pallo r~~ahtynyt. nii n ainakin
mie s"
Markku Mujunen (II ): " säväh dytti upeilla laukauksillaan"
Jukka Kentala (11): "jo ukkueemme te kniikkapela ajia"
Matti Kovanen (11): "puolusti jouk kueettamme isännän otte in "
Antti Pirskanen (111): " ehdottomasti
para s pelaajamme , hoiti
taidolla ja tark kuudella''
Eero Pitkänen (111): "nopea laitahyökkääjä , jo ka aiheutti jatkuvasti
lustukselle"
Ari-Pekka Parviainen (111): "jouk kueemm e uskolli sa uura sta jia, pela si
Tuomo Maikki (lll ): "puolust i joukkuetta kunniakkaasti"
Risto Salovaara (111): "e ksyi kerran kentälle"
Kari Konki (IV): "jo ukkueen kapteeni, hallit si syöttö peli n"
Martti "Max" Kainulainen (IV ): "taisteli j oka tilantee ssa viimei seen as ti.
Kari Tuovinen , " luotettava uurastaja"
Ari Willikka (IV) : " ratkai si aina tiukoissa tilantei ssa"
Niilo Hanlkainen (V) : "Niilon kunto kesti koko pcliajan "
Risto Mannberi (V): "hmm ... "
-17-
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Kys. : Tilasin
t ä ssä äs kettäin
edullisesti
pos timyynnin
kautta
hyvin
mainostetut
poistopihdit
First Upper Molar (R i ght)
Vex de Luxe . Pihtien
käytössä on kuit enkin esiin tyn yt hieman hankaluuksia

Kys. : Olin pari viikoa
sit ten Ruotsissa
Hammasläe.kä riklubin järjestämillä
t äydennyskursseil
la . Ruotsalaiset
kolle gan i näyttivät
minulle ·
päättäj ä isillanvietossa
ilmeisesti
paikallisen
hammas-18-

Millainenolio
se opiskelijaoikeinon?

Opiskelija on pohjimmiltaan
samanlai nen kuin mikä tahansa kasvi. Siitäkin on erotettav issa juuri, varsi ja leh det.
Opiskelijan juuret löytyvät
hampaidensa tienoilta.
Opiskelijan varsi voi olla
joko pitkä
tai lyhyt opiskelijasta riippuen . Joskus
tuntuukin siltä, että se tosiaan
siippuu, niin huonoryhtinen
se usein on. Lisäksi opiskelijan varsi voi olla karvainen
tai sitten aivan tykkänään
karvaton , etenkin jos on käytetty lady shavea. Joskus
opiske lijan varren yläpäässä
voi esiintyä jopa risuja. Tällöin puhutaan risuparrasta.
Opiskelija voi kasvaa varreltaan 185 cm:n pituiseksi
(ylioppilastutkinnon
suorittaneet) tai 175 cm :n pituiseksi
(ei-ylioppilaat, joi den päässä
ei ole valkolakkia).
Opiskelijan lehtiä ovat mm .
Aku Ankka ja Me Naiset.

Niiden kautta opiskelija saa
hengenravinton sa. Opiskelijan lehdet ovat muodoltaan
sahalaitais ia ja vastapuikeita
sen jälk een, kun opiskelija on
lukenut niitä puoli vuotta.
Useimmat opiskelijat eivät
pudota lehtiään talven aikana
ja jos näin käy, tilataan keväällä heti uudet lehdet tilal le.
Joissakin opiskelijoissa on
tuntokarvoja
ts. karvoja,
joista ko. opiskelija tunnetaan . Näitä ovat esim. kulmakarvat
(mallia
" Leonid
Breshnev ") tai viikset (mallia
Adolf Hitler) . Joissakin opiskelijoissa voi nähdä teräviä
piikkejä, mutta älkää pelästykö, kakkoskurssilaiset ne
siinä vain harjoittelevat akupunktiota.
Opiskelijassa ei ole käpyjä,
mitä nyt joskus selän alla.
Harvat opiskelijat kantavat
hedelmiä, koska heillä ei yksinkertaisesti ole varaa niihin .
Opiskelijoiden lisääntyminen

on monimutkainen tapa htu ma. Lisääntymisaika on kesä11ä,jolloin ovat korkeakou lujen valintakokeet.
Opiskelija on siitä mukava
kasvi , että sitä voi jokainen
helposti kasvattaa kotonaan.
Tämä tapa on yleistymässä ja
hyvin mone ssa kodissa on
nykyisin opiskelija.
Kuten huomaamm e, opis kelijaa on vaikea verra ta mihin kään muuhun kasviin . Toisaalta hänen on oltava luen noilla tarkkana kuin porkkana ja toisaalta taas on ikävä,
ellei hänellä tentissä lanttu
leikkaa. Ja joskus asiat tahtova t mennä opiskelijalta yli
kaalin.

"KOVIS KAALIPÅÅ "

tojen lis äksi hakijan
kokovar talokuva.
·Milloin
meill ä p ää s tä nn näin pitk älle?

hoitajaj
ä rjest ön j ä senlehtiä,
ni meltään
joku PÅRJ:IÅtai sin nep ä in . Täysin k ielitaidottomana en kuitenkaan
saanut ~itään selvä ä teksteist
ä ,mutta
run s aista
kuvista
pää tellen
kehitt yn e emmässä n a apuri maassa m.~e n äytäin tar vi t sev an jo
vi rk ahak emuksissa
mui de n tie-

Nimim . "Uhtuan XXXVIIIterv . keskusham=-:1asl."
Va&. Toi~tiav~sh.

-p:an.

-P.S. VO:si.ttek.o muuten -pkimmik:n l.ähdtåä
~"\'=-·leh kä ~$
tänne ~dukSOen.
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. Ret:iferin P~.
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yks...........
..,_,.,
...~ ....,_..IL_on ruttavastt
rautaa hyvin siedetyssä muodossa:·
Onnistuneen rautaterapian edellytyksiä ovat
1. riittävä imeytyvän raudan määrä
2. hyvä siedettävyys 1.vähäiset sivuvaikutukset
3. yksinkertainen annostelu
Retaferissa on nämä vaatimukset pyritty
mahdollisimman hyvin täyttämään .
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