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Oppgave 1

Det forventes ikke at studentene går detaljert inn på bihulene!
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Oppgave 2
A) Oppbygning av luktepitel (1/3):
Lukteepitelet sitter i taket av nesehulen. Det består av sanseceller med soma trygt
plassert blant støtteceller, og med stamceller innerst. Epitelet er dekket med mukus.
Sansecellene er bipolare nevroner, altså primære sanseceller. Ut i mukuslaget stikker
lange cilier fra sansecellene, og på disse sitter det tett med luktreseptorer.
Luktmolekylene må altså først løses i slimlaget før de møter reseptorene.
B) Sentral ledning (1/3):
Aksonene til luktsansecellene går igjennom små hull i skallebeinet, som pga alle
hullene kalles silbeinet. Rett på innsiden synapser de på mitralceller i luktelappen,
som ligger på undersiden av frontalloben. Én mitralcelle mottar aksoner fra mange
sanseceller, men alle tilhørende sanseceller har de(n) samme luktreseptoren(e).
Mitralcellens akson leder rett til primær luktcortex, med avløpere til amygdala og
deler av det limbiske system. Det som skiller sentral ledning av luktinformasjon fra
de andre sansene er at informasjonen ikke går via en synapse i talamus før den når
primær cortex. Derimot går det signaler fra celler i primær luktcortex til talamus (og
andre hjerneavdelinger, for eksempel prefrontal cortex og spyttregulerende kjerne.
C) Transduksjonsmekanismen (1/3):
Alle reseptorene er G-proteinkoblede membranreseptorer, og det er to hovedtyper.
Den ene typen aktiverer adenylyl cyclase som via cAMP åpner kationkanaler som
dermed depolariserer membranen og trigger et aksjonspotensial. Den andre typen
aktiverer phospholipase C som via IP3 åpner Ca2+-kanaler som også depolariserer og
trigger aksjonspotensialer. (Hver sansecelle har én reseptortype, men en reseptor
reagerer ofte på mer enn ett molekyl, og ett molekyl kan ofte stimulere mer enn en
reseptortype. På denne måten kan vi skille mellom ca 10 000 ulike luktmolekyler ved
hjelp av ca 1000 ulike reseptorer.)
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Oppgave 3
A) Hovedgrener fra a. carotis externa er:
a.
b.
c.
d.
B)

Fremre grener: a. thyroidea superior, a. lingualis og a. facialis
Endegrener: a. maxillaris og a. temporalis superficialis
Gakre grener: a. occipitalis og a. auricularis posterior
Midtre gren: a. pharyngea ascendens
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Oppgave 4
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Oppgave 5
(De viktigste punktene er fremhevet i bold)
•

Smertereseptorer, nociseptorer er smerteførende perifere sensoriske nevroner. Membranen i
deres aksonender i vevene har reseptormolekyler som reagerer på mange ulike stoffer dannet
ved vevsskade og betennelse – reaksjonen fører til ionestrøm som utløser nerveimpuls.
Temperatursans går over i smerte i begge ender av skalaen (høy og lav temperatur gir skade).

•

Presis, akutt smertesans fra f esk hud og tenner ledes med raske, myeliniserte nervefibre,
mens diffus, kronisk smerte (f eks tannverk) ledes av tynne, umyeliniserte nervefibre.

•

Den første synapsen i smertebanene ligger i dorsalhornet i ryggmargen og i nucleus tractus
spinalis nervi trigemini (smerte fra ansikt og munnhule). I CNS ledes smerte og temperatursans
i baner separat fra berøring og propriosepsjon.

•

Hovedtransmitter i smertebanene er glutamat (som overalt i CNS), med tillegg av peptid
(substans P) som utskilles især ved sterk og vedvarende aktivering og bl a øker effekten av
glutamat. NMDA-typen av glutamatreseptor (som blir mer følsom ved intens, tidligere
aktivering), er en del av mekanismen for læring i hjernebarken, og liknende ‘læring’ kan føre til
utvikling av kronisk smerte. Blokkering av smerteførende nerver ved lokalanestesi kan derfor
være viktig selv med narkose.

•

Oppfattingen av smerte kontrolleres av hjernen, på ulike nivå mellom utløsningssted og
bevissthet. Flere områder i cortex er viktige endepunkt for de oppadstigende smertebanene;
somatosensorisk bark, insula og gyrus cinguli. Før cortex er det synaptisk omkobling i
thalamus.

•

En viktig kontrollstasjon er ved første synapse i smertebanene – den er en ‘portvakt’ mot
smerte: Negativ tilbakekopling skjer via internevroner som skiller ut GABA og glycin, slik som
ellers i CNS.

•

Tilbakekoplingen og den smerteledende synapsens følsomhet reguleres av nedstigende baner,
bl a serotoninerge baner fra rafekjernene. Opiatreseptorer (følsomme for analgetika i
morfingruppen, og for opioide peptider fra nerveender og via blodsirkulasjonen) virker også på
denne ‘portvakten’.

•

Tilbakekoplingen kan også aktiveres via kollateraler (sidegrener) fra andre afferenter, noe som
er grunnlag for effekten av f eks akupunktur og transkutan nervestimulering. På liknende måte
oppstår ‘referert smerte’ når smerteledning fra ett område av kroppen slå over på smerteledning
fra et annet område som pga utviklingen har parallelle nervebaner (eksempel: ‘kjevesmerte’
utløst av hjerteiskemi).

•

De nedstigende banene reguleres utfra smertesignalene via sidegrener av smertebanene, f eks
i medulla oblongatas retikulærsubstans, og fra hypothalamus, amygdala og hjernebarken.

•

Hvor sterkt smerteinntrykk oppfattes reguleres også på høyere nivå, inklusive i hjernebarken
selv. Dette gir rom psykologisk påvirkning av smerteoppfattelsen, slik som forventing om effekt
av behandling (placebo), eller forventning om at noe kommer til å gjøre vondt (nocebo), og gjør
det mulig å aktivt motvirke smerteopplevelsen.
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Oppgave 6
Tannutviklingen starter med dannelse av tannlisten. Det er et epitelbånd som fra munnhulens
overflateepitel vokser ned i det underliggende bindevevet langs en hesteskoformet linje tilsvarende
den fremtidige kjevekam i over- og underkjeven. Det hesteskoformede båndet er egentlig
fortykkelser av det orale epitelet. Dette skjer etter 6-7 uke in utero (eller etter 37 dager med
utvikling). Fortykkelsene finner sted akkurat der hvor tennene kommer til å stå i kjeven. Dette
epitelet vil da vokse in i det underliggende vevet, ektomesenchymet.
Det finnes 10 knopper i hver kjeve, og det er det som er anlegget til de 10 melketennene.
Odontogenesen (tannutviklingen/tannanleggsdannelse) starter ved at faktorer fra epitelet virker inn
på ektomesenchymet. Tannutviklingen kan deles inn i 3 stadier: knoppstadiet (bud stage),
hettestadiet (cap stage) og klokkestadiet (bell stage).
Knoppstadiet (bud stage)
Et tannanlegg består av en epitelial del og en bindevevsdel. I knoppstadiet har den epiteliale
delen form som en knoppaktig utvekst fra tannlisten. Epitelcellene sentralt i knoppen ligger
tett, men uten noe bestemte mønster. Langs periferen er epitelknoppen begrenset av et lag
kubiske epitelceller som er sammenhengende med de basale cellene i overflateepitelt.
Bindevevsdelen av tannanlegget fremtrer som en fortetning av bindevev som ligger inntil
epitelknoppen.
Hettestadiet (cap stage)
Ulike deler av epitelknoppen vokser med ulik hastighet, noe som fører til at formen forandres. Den
epiteliale delen får en innbuktning slik at den ligner en hette. Den hetteformede epiteldelen av
tannanlegget kalles emaljeorgan fordi cellene som skal danne emaljen, stammer herfra.
De perifere epitelcellene som kler innbuktningen, er lave sylindriske og kalles
indre emaljeepitel, mens de som kler resten av emaljeorganet er kubisk og
kalles ytre emaljeepitel. De sentralt beliggende epitelcellene blir sprengt fra
hverandre pga væskeansamling, men beholder kontakten med hverandre via
celleutløpere. Disse stjerneformede cellene danner et nettverk og kalles
stellate reticulum.
Bindevevsdelen av tannanlegget består av tannpapillen, som ligger i
emaljeorganets innbuktning, og av tannsekken, som omgir de basale delene av
tannanlegget som en sekk, og som etterhvert blir mer fiberrik.
Klokkestadiet (bell stage)
Tannanlegget vokser videre og forandrer sin for ytterligere. Innbuktningen blir dypere, noe som gir
emaljeorganet som helhet tilnærmet klokkeform. Grensen mellom indre emaljeepitel og bindevevet i
tannpapillen antar etterhvert en form som ligner en tann; denne grensen tilsvarer grensen mellom
emalje og dentin hos den ferdigdannede tann. Eksperimentelle undersøkelser tyder på at det ikke er
epiteldelen, men bindevevsdelen av tannanlegget som bestemmer utformingen av denne grensen.
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Mellom indre dentalepitel og stellate reticulum opptrer 2-3 lag flate
epitelceller, stratum intermedium. Cellene i ytre emaljeepitel blir lave
kubiske og rykker nærmere mot indre emaljeepitel ved spissen av
innbytningen hvor stellate reticulum reduseres tilsvarende. Cellene i indre
emaljeepitel blir høye sylindriske, særlig ved spissen av innbuktningen.
Bindevevscellen perifert i tannpapillen ligger ikke helt i kontakt med indre
emaljeepitel.

I klokkestadiet begynner tannlisten å gå i oppløsning; forbindelsen til
overflateepitelet og til melketannsanleggene brytes. Den dype del av
tannlisten persisterer imidlertid og gir etterhvert opphav til de permanente
tennene, som utvikles lingualt og apikalt for melketannsanleggene.
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Oppgave 7
Tannens støttevev, periodontiet, omfatter følgende komponenter; rothinnen eller
periodontalmembranen, gingiva, alveolarbenet.
Rothinnen (periodontalmembranen)
Tennenes røtter er plassert i fordypninger (alveolar) i kjevebenet. Rothinnen er det bindevevet som
befinner seg i spalten mellom tannens rot og alveolarbenet. Det kan karakteriseres som et fast
formet bindevev og består av;

1.
-

Celler
Fibroblaster
Makrofager
Udifferensierte mesenchymceller
Osteoblaster, som danner ben
Osteoclaster, som bryter ned ben
Cementoblaster, som danner cement
Odontoclaster
Malassezs epitelrester, ligger inaktivt, men kan aktiveres ved inflammasjon

2. Intercellulærsubstans
a. Fibre – collagene, retikulære
b. Grunnsubstans
Rothinnens struktur
Spalten mellom tannroten og alveolarben, hvor rothinnen befinner seg, har en bredde på 0,1-0,4
mm, bredere ved belastede tenner enn ved ubelastede tenner, og bredere ved temporære tenner
enn ved permanente tenner.

Den dominerende komponenten i rothinnen er kraftige bunter med
collagene fibre som er festet i cementen på den ene siden og i alveolarbenet
på den andre siden. Det er altså de collagene fibrene i rothinnen som fester
tannen til kjevebenet.
Hovedsakelig er det collagen type I og III.
Fibrene deles inn i 4 (5) grupper etter buntenes retning og plassering;

1.
2.
3.
4.
5.

Alveolar rand fibre
Horisontale fibre – øvre 1/3 av roten, motstår lateral trykk
Skrå fibre – den største gruppen, motstår aksial trykk
Apicale fibre
Interradikulære fibre – mellom røttene, sees ikke på figuren
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Blodforsyning

-

Rikelig
De fleste kommer fra a.dentalis og a.peridentalis
Blodårene i rothinnen ligger ofte nærmest benet enn cementet
Mange arteriovenøse anastomoser sees i PDL

Rothinnens nerveforsyning

-

Nervene til rothinnen har samme kilde som nervene til pulpa og i sitt forløp følger de
blodårene
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Oppgave 8
I en periode av sin utvikling beveger tannen seg forholdsvis hurtig og retningsbestemt; det er under
tannens bevegelse fra den er i posisjon i kjeven hvor den dannes til oppnår kontakt (occlusjon) med
en tann i motsatt kjeve. Denne bevegelsen kalles tannfrembrudd eller erupsjon.
Vi deler det hele i 3 faser:

-

Pre-eruptiv fase – tann i krypte har små bevegelser - resorpsjon
Eruptiv fase – (prefunksjonell fase etter rotdannelsen begynt og varer til tannen er i
okklusjon)
Post-eruptiv fase – er i bevegelse etter at tannen har kommet i okklusjon (reaktivert
fase, funksjonell fase)

Pre-eruptiv bevegelse
Denne bevegelsen er viktig for at tennene skal tilpasse seg kjeveveksten. Tannen og benet er her
atskilt av 2 forskjellige bindevevslag.

-

Tannfolikkel – fibrøst vev opp mot det reduserte
emaljeepitel
Perifolikkulært bindevev – løst bindevev opp mot kryptens
benvev (det er i dette området vi får odontoblaster)
Gibernacular kanal er viktig her, og det er den kanalen vi ser fra
gingivas lamina propria til krypten. Sees bare i permanente
tenner, fra 5. og fremover.

Eruptiv bevegelse
Begynner omtrent når rotdannelsen begynner. I denne fasen får vi en nedbrytning av bindevevet
over tannen. Det reduserte emaljeepitelet kan spille en rolle.
Nedbrytning av bindevev via to mekanismer

1. Ikke-inflammatorisk-reduserte emaljeepitelet spiller en viktig rolle
2. Inflammatorisk på grunn av betennelse
- Langsom rotvekst første ¼ av roten, liten bevegelse
- Så 4-5 ganger hurtigere rotvekst, hurtigere frembrudd
- Ca ¾ deler av roten er ferdig dannet når tannen er synlig i munnhulen
- Tannen går naturligvis fortere gjennom bindevev enn gjennom ben
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Bevegelsesretninger

1. Okklusalt eler incisalt. Dette er hovedretningen.
2. Tipping, kan ligge skrått (48, 38, 13, 23)
3. Rotasjon, (42, 41, 31, 32). Breddeforskjell mellom temporære og permanente tenner
+ tilstrekkelig kjevevekst eller ikke, avgjør om det blir trangstilling i underkjevens
front.
4. Horisontale parallellforskyvninger (45, 44, 34, 35).
- Melkemolarene i underkjeven er 3mm større i mesio-distal bredde. Dett bil gi
en vandrling av 6 års molaren og dermed god plass til premolarene. Den
bucco-mesiale cuspen på 6erne i overkjeven vil da treffe fossaen på 6erne i
underkjeven.
Kjevevekst
Kjevevekst og tannskifte er nøye knyttet sammen. Når man snakker om kraniofacial vekst, så er det
viktig å være klar over at man mener forandringer både av størrelse og proporsjonene. Vekststedene
er:

1.
2.
3.
4.

Synchondroser (bruskvev)
Suturer (bindevev)
Periost (remodellering, på overflaten)
Kondylbrusk

Posteruptiv bevegelse
Mesial drift og reaktivert frembrudd. Årsaken til dette kan være:

-

Kjevevekst
Tap av antagonist
Attrisjon
Karies
Traume
Periodontitt
Kjeveortopedisk behandling
Feilkontruerte fyllinger

