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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lastenreumapotilaiden purentaa ja sen mahdollista 

muuttumista lastenreumapotilaiden kasvaessa. Tutkimusongelmana on selvittää, millaisia 

purennallisia piirteitä esiintyy lastenreumapotilailla ja miten ne poikkeavat terveiden lasten 

vastaavista piirteistä. Tutkimusaineistona on Pohjois-Suomessa asuvia lastenreumaa sairastavia 

lapsia. Aineisto on Päivi Arvosen väitöskirjatyön aineisto. 

Lastenreumapotilaita on seurattu useina eri käyntikertoina säännöllisin väliajoin. Tähän 

tutkimukseen otettu huomioon sellaiset potilaat, joilla on ainakin kolme käyntiä vastaanotolla ja 

huomioon on otettu potilaiden ensimmäinen, toinen ja kolmas käynti. Vastaanotolla potilaiden 

tiedot on kerätty paperilomakkeelle, joista tiedot on siirretty tietokoneelle taulukointia ja arvojen 

laskemista varten. Arvojen laskemisessa on käytetty apuna Excel-taulukointiohjelmaa, jonka 

avulla on esitetty taulukkomuodossa lastenreumapotilaiden purentaa ja sen muutoksia. 

Tuloksista huomattiin, että ensimmäisellä käynnillä horisontaalinen ylipurenta (HYP) oli 10%:lla 

potilaista yli 4 mm. Vertikaalinen ylipurenta (VYP) puolestaan oli 17%:lla potilaista yli 4 mm. 

Kun verrataan lastenreumapotilaiden 1. ja 3. käynnin arvoja, HYP suureni 20%:lla ja VYP 

suureni 23%:lla. Ensimmäisellä käynnillä 13%:lla potilaista oli avopurenta. Avopurenta paheni 

7%:lla potilaista. Ensimmäisellä käynnillä AII-purenta oli 10%:lla potilaista. AII-purenta 

pahentui 10%:lla potilaista. Maksimaalinen avaus pieneni ensimmäisen ja kolmannen käynnin 

välillä 17%:lla potilaista.  
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1. JOHDANTO 

 

Lastenreuma eli juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on yleisin lasten artriittimuoto. JIA tarkoittaa 

kroonista tulehduksellista reumasairautta, joka on kestänyt vähintään kuusi viikkoa ja joka alkaa 

ennen 16 ikävuotta. Siihen kuuluu nivelen tulehdus, tuhoutuminen ja progressiivinen eteneminen. 

JIA jaetaan seitsemään alatyyppiiin, ja sen etiologia on tuntematon. Tytöillä sairautta esiintyy 

poikia enemmän (3:2). Useimmissa väestöissä sen esiintyvyys on 1-2 uutta tapausta 1000 

asukasta kohden. (Pirttiniemi ym. 2009) Suomessa uusia tapauksia todetaan vuosittain noin 150 

(Peltomäki ym. 2010).  

Leukanivelen affisioituminen liittyy JIA:an noin 17-87%:ssa tapauksista, riippuen mm. tutkitusta 

kohderymästä (Peltomäki ym. 2010). Leukaniveltä käytetään päivän aikana jopa 2000 kertaa 

pureskeluun ja puhumiseen, joten se on yksi käytetyimpiä synoviaaliniveliä kehossamme. Tämä 

kuvastaakin diagnoosin tekemisen ja hoidon tärkeyttä. JIA aiheuttaa virhepurentaa noin 66%:lle 

lapsista. (Ringold ja Cron 2009) Lastenreumaa sairastavilla potilailla onkin usein AII-

purentasuhde ja avopurenta. Lisäksi heillä esiintyy alaleuan retrognatiaa ja asymmetriaa, alaleuan 

vertikaalinen kasvusuunta sekä lyhyt kondyyliuloke. (Peltomäki ym. 2010) Myös suun 

avaamisvaikeudet ovat yleisiä ja ne ovatkin yksi melko luotettava kliininen menetelmä, jonka 

avulla voidaan aikaisessa vaiheessa löytää leukaniveleen affisioitunut lastenreuma (Peltomäki 

ym. 2010). Magneettikuvaus on kuitenkin tällä hetkellä paras menetelmä lastenreuman 

varhaiseen toteamiseen, joskin myös panoraamaröntgeniä ja ultraääntä käytetään (Carvalho ym. 

2012). 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää lastenreumapotilaiden purennan piirteitä sekä sitä, 

miten ne poikkeavat terveiden lasten purennan piirteistä. Tutkimus on tehty käymällä läpi Päivi 

Arvosen väitöskirjatyön aineiston lastenreumapotilaiden tietoja. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1. Lastenreuman epidemiologia 

 

Lastenreuma on kaikkein yleisin lasten reumasairaus (Kahn, 2012). Maailmanlaajuisesti 

lastenreuman esiintyvyys vaihtelee 16 ja 150 tapauksen välillä 100 000 asukasta kohden, ja eri 

alatyyppien yleisyys vaihtelee riippuen maasta ja etnisyydestä (Barr ym. 2008). Suomessa uusia 

tapauksia ilmenee 150 vuosittain (Peltomäki ym. 2010). Eri alatyypeillä on oma ikään liittyvä 

puhkeamishuippunsa, mutta aivan kuten useimmilla muillakin lasten reumasairauksilla, on 

epätavallista, että lastenreuma puhkeaisi ennen kuuden kuukauden ikää. Lastenreumapotilaiden 

perheessä saattaa esiintyä autoimmuunisairauksia ja heidän sisaruksillaan on noin 15% riski 

sairastua lastenreumaan. (Kahn, 2012) Noin puolella lastenreumapotilaista sairaus on aktiivinen 

myös aikuisuudessa (Boros ja Whitehead, 2010). 

2.2. Lastenreuman luokittelu  

 

Kansainvälinen reumaliitto (ILAR) luokittelee lastenreuman seitsemään alatyyppiin: systeeminen 

artriitti, oligoartriitti, reumafaktoripositiivinen polyartriitti, reumafaktorinegatiivinen polyartriitti, 

entesiittiin liittyvä lastenreuma, psoriartriitti sekä erilaistumaton artriitti. Naisilla lähes kaikkia 

alatyyppejä esiintyy miehiä useammin. (Barr ym. 2008) 

2.2.1. Systeeminen eli yleisoireinen artriitti 

 

Systeeminen artriitti voi puhjeta missä tahansa vaiheessa lapsuutta ja nivelten 

affisioitumislukumäärä vaihtelee. Systeemiseen artriittiin kuuluu jokapäiväinen kuume sekä 

vähintään yksi oire seuraavista: erytematoottinen ihottuma, lihaskipu, lymfadenopatia, 

hepatosplenomegalia eli pernan ja maksan suurentuneisuus tai serosiitti eli seroosisten kalvojen 

tulehdus. Tämän alatyypin esiintyvyys on 4-17% ja miesten ja naisten välillä esiintyvyydessä ei 

ole eroja. (Barr ym. 2008) 

2.2.2. Oligoartriitti 

 

Oligoartriitti puhkeaa aikaisin lapsuudessa, ja sen puhkeamishuippu onkin 2-4 vuoden iässä. 

Sairaita niveliä on 1-4 kuuden kuukauden aikana, mutta tauti voi myöhemmin laajentuakin. 
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Oligoartriitti on kaikkein tavallisin alatyyppi: sen esiintyvyys on jopa 27-56% ja se on naisilla 

kolme kertaa miehiä yleisempi. (Barr ym. 2008) 

2.2.3. Reumafaktoripositiivinen polyartriitti 

 

Reumafaktoripositiivinen (RF-positiivinen) polyartriitti puhkeaa myöhäisessä lapsuudessa tai 

nuoruudessa. Sairaita niveliä on vähintään viisi. RF-positiivinen polyartriitti on harvinainen: sen 

esiintyvyys on vain 2-7% ja sitä esintyy naisilla kaksi kertaa niin useasti kuin miehillä. (Barr ym. 

2008) 

2.2.4. Reumafaktorinegatiivinen polyartriitti 

 

Reumafaktorinegatiivisella (RF-negatiivinen) polyartriitilla on kaksi puhkeamishuippua: aikainen 

2-4 vuoden iässä ja myöhäinen 6-12 vuoden iässä. Myös tässä alatyypissä sairaita niveliä on 

vähintään viisi, ja sen esiintyvyys on 11-28%. Naisilla RF-negatiivista polyartriittia esiintyy 

kaksi kertaa useammin kuin miehillä. (Barr ym. 2008) 

2.2.5. Entesiittiin liittyvä artriitti 

 

Entesiittiin eli nivelten kiinnittysmiskohtien tulehdukseen liittyvä artriitti puhkeaa myöhäisessä 

lapsuudessa tai nuoruudessa. Sairaiden nivelten lukumäärä vaihtelee, mutta on yleensä neljä tai 

alle. Entesiittiin liittyvän artriitin esiintyvyys on 3-11% ja naisilla sitä esiintyy kaksi kertaa 

useammin kuin miehillä. (Barr ym. 2008) 

2.2.6. Psoriaasiartriitti 

 

Psoriaasiartriittiin liittyvät muina diagnooseina psoriaattinen ihottuma, psoriaasin aikaisempi 

esiintyminen muussa perheessä, sormitulehdus tai kynsien kuoppaisuus. Sen esiintyvyys on 

kaksihuippuinen: aikainen piikki on 2-4 vuoden iässä ja myöhäinen 9-11 vuoden iässä. Sairaiden 

nivelten määrä vaihtelee, mutta on yleensä neljä tai alle. Myös tätä muotoa esiintyy naisilla 

miehiä enemmän, ja esiintyvyys on 2-11%. (Barr ym. 2008) 

2.2.7. Erilaistumaton artriitti 

 

Erilaistumattomaan artriittiin ei liity tiettyä puhkeamisikää ja tähän alatyyppiin kuuluviksi 

luokitellaankin kaikki sellaiset potilaat, jotka eivät sovi mihinkään muuhun kategoriaan. 
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Erilaistumatonta artriittia esiintyy 11-21% kaikista lastenreumatapauksista eikä sille tunneta 

erityistä taipumusta niin miehille kuin naisillekaan. (Barr ym. 2008)  

2.3. Lastenreuman oireet leukojen alueella 

 

Kuten muihinkin artriitteihin, lastenreumaan liittyy yhden tai useamman nivelkalvon tulehdus 

(Barr ym. 2008). Leukanivelen tulehdus liittyy 17-87% lastenreumatapauksista riippuen 

alatyypistä, diagnoosimenetelmästä ja populaatiosta. Eräässä tutkimuksessa 62% 

lastenreumapotilaista esiintyi kondyylin resorptiota ortopantonogrammikuvassa. Pahimmat oireet 

ilmenevät potilailla, joilla on systeeminen artriitti tai polyartriitti sekä heillä, jotka ovat olleet 

nuoria lastenreuman puhjetessa. Myös laajentunut taudinkuva liittyy pahoihin oireisiin. 

Kondyylin resorptiota esiintyy enemmän  potilailla, joilla on positiivinen antinukleaarinen vasta-

ainetiitteri ja puolestaan vähemmän heillä, joilla on positiivinen HLA-B27 –antigeeni. (Arabshahi 

ja Cron 2006) 

Lastenreumaan liittyviin oireisiin leukojen alueella kuuluvat pienentynyt suun avausliike, 

epäsymmetrinen avausliike, leukanivelten naksuminen ja ritinä sekä suun maksimaalisen 

avauksen aikana tehty leukojen eteenviemiskyvyn puute (Arabshahi ja Cron 2006). Lisäksi voi 

esiintyä yhden tai useamman nivelen pitkäaikaista turvotusta sekä kipua liikkeen aikana (Barr 

ym. 2008). Muita oireita ovat mm. päänsärky, niskakipu sekä värikalvontulehdus eli iriitti 

(Ringold ja Cron, 2009, Peltomäki ym. 2010).  Kaikilla potilailla ei kuitenkaan esiinny kliinisiä 

oireita, mikä tulee muistaa diagnoosia tehdessä (Arabshahi ja Cron 2006).  

2.4. Patogeneesi 

 

Leukanivelen ja sen ympäristön häiriöiden muodostuminen alkaa tulehdusmuutoksilla, joita 

tapahtuu ensin nivelkalvossa. Tätä kutsutaankin synoviitiksi eli nivelkalvon tulehdukseksi. 

Synoviittiin kuuluvat tulehdusnestevaihe, solujen infiltraatio ja lopulta granulaatiokudoksen 

muodostuminen. Nämä vaiheet ovat yhteydessä taudin aktiivisen vaiheeseen, mikä lopulta 

johtaakin taudin kroonistumiseen. (Carvalho ym. 2012) 

Aktiivisen vaiheen aikana vapautuu sytokiineja, kuten interleukiini-1:stä (IL-1) ja 

tuumorinekroositekijä-α:a (TNF-α). Nämä puolestaan saavat aikaan neutrofiilien kertymisen, 

joka aiheuttaa ödeemaa. Aktivoidut neutrofiilit ovat vastuussa kudostuhosta ja kollageenia ja 
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muita matriksin proteiineja hajottavien entsyymien vapautumisesta. Samanaikaisesti TCD4-

lymfosyytit kiinnittyvät nivelkalvoon ja vapauttavat välittäjäaineita, jotka stimuloivat 

tulehdussoluja, kuten makrofageja. Nämä tulehdussolut vapauttavat puolestaan 

proinflammatorisia sytokiineja, kuten IL-1-β, TNF-α, IL-6 ja IL-8, jotka stimuloivat proteaasien 

vapautumista. Tämä aiheuttaa lisää tuhoa nivelelle. (Carvalho ym. 2012) 

Kun nivelkudosta on tuhoutunut ja granulaatiokudos muodostunut, granulaatiokudos alkaa 

korvata vahingoittunutta kudosta. Granulaatiokudos tunkeutuu nivelrustoon ja ruston alla 

sijaitsevaan luuhun ja muodostuu pannus. Lopulta hyaliinirusto korvautuu tiheällä sidekudoksella 

ja ankyloosin muodostuminen on mahdollista. Lastenreumassa ankyloosi on yleensä fibroottista 

ja vain harvoin luista ankyloosia. (Carvalho ym. 2012)  

Geneettiset tekijät ovat merkittävässä roolissa lastenreuman patogeneesissä: ainakin yksi HLA:an 

liittyvä geeni vaikuttaa lastenreuman alttiuteen. Erilaiset taudinkuvat liittyvät erilaisiin HLA- ja 

ei-HLA-alueisiin, mikä todennäköisesti kertookin taudin heterogeenisestä luonteesta. Lapsilla, 

joilla on geneettinen alttius lastenreumalle, ympäristötekijät kuitenkin toimivat taudin 

laukaisevina tekijöinä. Näitä ympäristötekijöitä ovat esim. auringonvalo, tupakka, huumeet ja 

infektiot. (Barr ym. 2008) 

2.5. Diagnoosi  

 

Diagnoosia tehdessä on syytä muistaa, että lastenreumaan kuuluu niveltulehdus, joka on kestänyt 

vähintään kuusi viikkoa ja se puhkeaa ennen 16 vuoden ikää. Varhainen diagnoosi minimoi 

mahdolliset hampaiston ongelmat tulevaisuudessa ja lisää onnistuneen hoidon mahdollisuutta. 

Seuraavat kliiniset metkit on hyvä muistaa diagnoosia pohtiessa: rajoittunut suun avausliike, 

kipu, leukanivelen paukahdukset ja muut äänet sekä potilaan profiili: onko alaleuka liian takana 

kallonpohjaan nähden. (Carvalho ym. 2012) Lisäksi mikäli vaurio on vain toisessa 

leukanivelessä, alaleuka devioi vauriopuolelle (Hu ym. 2009). Myös palpaatioarkuus on yksi 

kliininen tekijä (Arabshahi ja Cron 2006). 

Müller ym. (2009) huomasivat, että ainut tilastollisesti merkitsevä kliininen merkki leukanivelen 

vauriosta oli suun maksimaalinen avauskapasiteetti. Rajoittunut suun maksimaalinen avausliike 

yhdessä alaleuan deviaation kanssa ovat molemmat kliinisiä merkkejä, joita löydetään 
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leukanivelen aktiivisessa tulehdusvaiheessa. Toisaalta rajoittunut avausliike voi myös olla merkki 

pysyvästä leukanivelen vaurioittumisesta. (Müller ym. 2009) 

Pelkät kliiniset oireet eivät kuitenkaan ole sensitiivisiä tai spesifisiä merkkejä lastenreumalle, 

johon liittyy leukanivelen vaurioituminen. Eräässä 97 lapsen tutkimuksessa vain 12% valitti 

kipua leukanivelessä. (Arabshahi ja Cron 2006) On myös huomattu, että erityisesti alle 7-

vuotiailla lapsilla subjektiivisia oireita ei ole juuri ollenkaan, mutta vanhemmilla lapsilla niitä sen 

sijaan esiintyy useammin (Müller ym. 2009). Tämän takia diagnostiikkaan tarvitaan muita 

apuvälineitä: leukanivelen kuvantamismenetelmät ovat ehkä kaikkein objektiivisimpia ja 

sensitiivisimpiä tapoja. Apuun ovatkin tulleet röntgenkuvaus (ortopantomografia, OPG), 

tietokonetomografia (TT) magneettikuvaus (MRI) ja ultraääni (UÄ). (Arabshahi ja Cron 2006) 

2.5.1. Ortopantomografia ja tietokonetomografia 

 

Ortopantomografia on ollut yleisin tapa arvioida leukanivelen vaurioitumista 

lastenreumapotilailla. OPG on helppo ja halpa, tosin se vaatii potilaalta hyvää yhteistyötä pysyä 

liikkumatta kuvauksen ajan. Hoitopäätösten tekeminen OPG:n perusteella on kuitenkin vaikeaa, 

sillä havaituista leesioista ei voi erottaa, onko kyseessä aktiivinen tulehdusvaihe vai krooninen 

nivelen vaurio. Tietokonetomografialla sen sijaan saadaan kondyylit paremmin näkyviin ja 

säteilyannoskin on pienempi. TT on kuitenkin epäluotettava menetelmä pehmytkudosten 

akuuttien muutosten diagnostiikkaan. (Arabshahi ja Cron 2006) 

2.5.2. Ultraääni 

 

Ultraääni on noninvasiivinen, turvallinen ja helppo tapa ja sillä voi hyvin arvioida hoitovastetta 

tai seurata sairauden aktiivisuutta. Ultraääni on myös melko sensitiivinen erottamaan akuutin 

tulehdusvaiheen. (Arabshahi ja Cron 2006) Korkearesoluutioinen ultraääni pystyy tunnistamaan 

leukanivelen vaurioitumisen ja diskuksen dislokaation ennen kliinisiä oireita (Jank ym. 2007). 

Nämä ovat kuitenkin taudin myöhäisiä merkkejä ja kuten Müller ym. (2009) huomasivat, 

ultraääni oli kaikkein vähiten  sensitiivinen leukanivelen diagnostiikalle ja se pystyi erottamaan 

vain kaikkein pisimmälle edenneet vauriot. Ultraääntä ei siis voi suositella leukanivelen 

vaurioitumisen varhaisdiagnostiikassa (Müller ym. 2009). 

2.5.3. Magneettikuvaus 
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Varjoainetehosteinen magneettikuvaus on tällä hetkellä leukaniveldiagnostiikan ”gold standard”. 

Röntgenkuvia ja magneettikuvia tutkimalla on huomattu, että paksuuntuneen nivelkalvon 

muodostuminen (pannus) ja nivelen nestekertymä (effuusio) tapahtuvat ennen ruston tuhoa ja 

luun eroosiota, jotka huomataan siis röntgenkuvissa. Röntgenkuvat siis viivästyttävät diagnoosia 

ja hoitoa verrattuna MRI:iin. (Arabshahi ja Cron 2006) 

2.5.4. Erotusdiagnostiikka 

 

Monet sairaudet voivat alkuvaiheessa muistuttaa lastenreumaa, joten erotusdiagnostiikan teko voi 

olla hankalaa. Erotusdiagnostisesti on syytä muistaa ainakin infektiot (esim. sepsis, virusinfektiot, 

bakteriaalinen endokardiitti), reumaattinen kuume, sidekudossairaudet (esim. systeeminen lupus 

erythematosus), maligniteetit (esim. leukemia), tulehduksellinen suolistosairaus, 

autoimmuunisyndroomat sekä Castlemanin tauti. (Barr ym. 2008) 

2.6. Lastenreuman vaikutus purentaan 

 

Alaleuan tärkein kasvukeskus sijaitsee kondyylin nivelpinnassa, joten leukanivelen 

affisioituminen kasvuvaiheessa vaikuttaa alaleuan kehitykseen. Tällä on vaikutuksensa 

lastenreumapotilaan purentaan ja myös kraniofakiaalinen kasvu ja kehitys voi häiriintyä, josta on 

seurauksena ”bird face” –tyyppinen kasvojen rakenne. (Twilt ym. 2008) Tällainen piirre kertoo 

taaksepäin roterautuneesta alaleuan kasvumallista ja on seurausta useista eri tekijöistä: pieni 

alaleuka, Angle II –purenta (alaleuan retrognatia), etualueen avopurenta, pienempi inkisiivien 

ahtaus sekä inkisiivien protruusio. (Walton ym. 2000) 

Alaleuan taaksepäin roterautuva kasvumalli ja siitä johtuvat alaluen mittasuhteiden 

pienentyminen johtaa avopurentaan. Avopurenta on paitsi esteettinen ongelma, se myös lisää 

purentapainetta takahampaille, joka voi johtaa leukanivelen purentakipuihin. Toisaalta alaleuan 

etualueen alveoliluu kasvaa kompensatorisesti, joka aiheuttaa inkisiivien ylipuhkeamista ja se 

puolestaan voi näyttää kliinisesti avopurennalta. (Carvalho ym. 2012)  

Eräässä belgialaisessa tutkimuksessa todettiin, että lastenteumapotilailla oli merkittävästi 

suuremmat SNA ja MPA –kulmat verrattuna ortodonttiseen kontrolliryhmään (kuva 1). Sen 

sijaan inkisiivien välinen kulma sekä SNB- ja Gonion-kulmat eivät eronneet merkittävästi 

kontrollien vastaavista. Suurempi SNA-kulma kertoo yläleuan ja/tai sen alveolilisäkkeen 
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(processus alveolaris) ventraalisemmasta asennosta. Toisaalta tätä voi selittää myös kasvavalle 

kielelle tarvittavan intraoraalisen tilan tarve tai yläleuan kompensatorinen ventraalinen kasvu. 

(Hu ym. 2009) 

 

Kuva 1.  Lastenreumapotilailla SNA-kulma on suurentunut. (Twilt ym. 2006) 

 

Pieni SNB-kulma kertoo alaleuan retrognatiasta ja se näyttääkin olevan yksi merkittävimmistä 

kasvojen piirteistä lastenreumapotilailla, joilla leukanivel on vaurioitunut (Hu ym. 2009). Eri 

lastenreuman alatyypeistä alaleuan retrognatia on yleisin polyartriittityypeissä, ja näissä 

alatyypeissä esiintyy muutoinkin eniten kraniofakiaalisia muutoksia, varsinkin alaleuassa 

(Sidiropoulou-Chatzigianni ym. 2001, Twilt ym. 2006). Täytyy kuitenkin muistaa, että alaleuan 

retrognatiaa esiintyy myös terveillä lapsilla (Hu ym. 2009). 

Yhden hypoteesin mukaan Angle II –virhepurenta voi olla seurausta purentalihasten 

vähentyneestä käytöstä. Eläinkokeissakin on huomattu, että pehmentyneellä ruokavaliolla oli 

taipumus johtaa etualueen avopurennan syntymiseen. Lastenreumapotilailla purentalihasten 

käyttö saattaa olla vähentynyt kivun takia. (Hu ym. 2009) 
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Lastenreumapotilaiden Gonion-kulma ei eronnut kontrolliryhmän vastaavasta, mikä voi olla 

seurausta varhaisesta ja aggressiivisesta lääkehoidosta (Hu ym. 2009). Syynä voi olla myös 

ikäjakauma, sillä Hu ym. (2009) tutkivat nuoria potilaita. 

Eri lastenreuman alatyyppien ja virhepurentojen välillä ei ole merkittäviä yhteyksiä. 

Poikkeuksena on ainoastaan AOB-kulma, joka löytyy useimmiten lastenreuman systeemisessä 

muodossa. (Hu ym. 2009) 

Savioli ym. (2004) huomasivat, että 33% lastenreumapotilaista oli kupera profiili, 5% kovera ja 

61% oli suora profiili. Kontrolliryhmästä 7% oli kupera profiili, 7% kovera profiili ja 84% suora 

profiili. Angle I –luokan purenta oli kontrolliryhmässä 92%:lla, kun taas lastenreumapotilaista se 

oli 60%:lla. Angle II –luokan purentaa esiintyi vain lastenreumapotilailla (34%).  Samassa 

tutkimuksessa huomattiin, että avopurentaa esiintyi 14% lastenreumapotilaista. (Saviolo ym. 

2004) 

2.7. Lastenreuman vaikutus leuan kasvuun 

 

Lastenreumapotilaista 10-20%:lla saattaa esiintyä yleisen kasvun häiriintymistä. Syy ei ole täysin 

selvä, mutta eräitä tekijöitä on pohdittu. Lastenreumapotilailla esiintyy korkeita pitoisuuksia 

proinflammatorisia sytokiineja ja he käyttävät kortikosteroideja. Lisäksi he saattavat olla 

aliravittuja ja heillä voi olla alhaisempi aktiiivisuustaso. Kortikosteroidit ja proinflammatoristen 

sytokiinien määrän kasvu aiheuttavat muutoksia kasvuhormonin vapautumisessa. Kun 

lastenreumapotilailla on samaan aikaan alentunut lihasmassa, saattaa se aiheuttaa myös 

luumassan alentumaa. Nämä tekijät aiheuttavat siis sekä koko kasvun häiriöitä että alaleuan 

kasvun häiriöitä. (Carvalho ym. 2012) 

Lastenreumapotilailla tulehdusprosessi aiheuttaa erosiivisia leesioita kondyyliin ja 

kortikosteroidien käyttö aiheuttaa epifyysialisten luiden sulkeutumista. Nämä puolestaan 

vaikuttavat alaleuan kasvuun haitallisesti, onhan kondyylin alue tunnettu kasvukeskuksena. 

Tällaiset muutokset ovat selvimpiä 9-12 –vuotiailla potilailla eli juuri kasvuspurtin aikana. 

Seurauksena on pieni alaleuka ja/tai alaleuan taakse rotaatio. (Carvalho ym. 2012) 

Alaleuan kasvun häiriintyminen johtuu siis sekä suoraan leukanivelestä että leukanivelen 

rajoittuneesta toiminnasta. Leukanivelen vaurio johtaa leukanivelen toiminnanhäiriöön ja 
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edelleen alaleuan asennon häiriöön, mikä puolestaan johtaa muuttuneeseen lihastoimintaan. Tämä 

saa aikaan muutokset alaleuan morfologiassa ja purennassa. Kokonaisuudessaan tämä johtaa 

alaleuan toiminnan vähentymiseen, joka aiheuttaa lisää leukanivelen tuhoa ja noidankehä on 

valmis. Lastenreumapotilailla onkin havaittu kasvojen lihasten heikkoutta ja molaarien 

purentavoimien pienentymistä. (Walton ym. 2000) 

2.8. Lastenreuman hoito 

 

Lastenreuman hoidon päämääriä ovat aktiivisen sairauden eliminointi, normaalin kasvun 

mahdollistaminen, nivelen toiminnan normalisointi, pitkäaikaisen niveltuhon estäminen sekä 

potilaan vammojen estäminen (Jing-Long 2012). Hoito perustuu farmakologiaan, fysikaaliseen ja 

ammatilliseen terapiaaan sekä psykososiaaliseen tukemiseen. Farmakologisiin vaihtoehtoihin eli 

lääkkeisiin kuuluvat tulehduskipulääkkeet, nivelen sisäiset kortikosteroidit, systeemiset 

kortikosteroidit, metotreksaatti, biologiset lääkkeet sekä interleukiini-estäjät. (Barr ym. 2008) 

2.8.1. Lääkehoito 

2.8.1.1. Tulehduskipulääkkeet 

 

Tulehduskipulääkkeet ovat jo pitkään olleet lastenreuman hoidon tukipilareita ja useimmat 

lastenreumapotilaat aloittavatkin lääkehoidon niillä. Yleisimmin käytetään ibuprofeenia, 

naprokseenia ja indometasiinia. Nämä ovat yleensä hyvin siedettyjä ja niillä on vain vähän 

sivuvaikutuksia. (Barr ym. 2008) 

2.8.1.2. Nivelen sisäiset kortikosteroidit 

 

Nivelen sisäisiä kortikosteroideja käytetään lastenreuman varhaisessa vaiheessa ja niitä voidaan 

käyttää joko yksinään tai yhdistettynä muihin systeemisiin lääkkeisiin (Jing-Long 2012). 

Kortikosteroidit voivat estää alaleuan kasvun muutoksia ja siten myös mikrognatiaa ja leuan 

deviaatiota (Arabshahi ja Cron 2006). Arabshahi ym. (2005) huomasivat, että nivelen sisäinen 

kortikosteroidi-injektio paransi merkittävästi potilaiden maksimaalista suunavausta ja vähensi 

kipua. Lisäksi he havaitsivat, että seurantatutkimuksessa 55% lastenreumapotilaista oli 

erotettavissa effuusion tai nivelkalvon parantumista. Huomattavaa tässä oli se, että 65% näistä 

lastenreumapotilaista oli jo käyttänyt metotreksaattia ja leukanivelen artriitin parantuminen näkyi 

vasta nivelen sisäisen kortikosteroidi-injektion jälkeen. (Arabshahi ym. 2005) 
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2.8.1.3. Systeemiset kortikosteroidit 

 

Joillain lastenreumapotilailla edellämainitut lääkkeet eivät riitä ja heille onkin muita 

hoitomuotoja tarjolla. Systeemisia kortikosteroideja käytetään, jos lastenreuma ei ole 

kontrolloitavissa tulehduskipulääkkeillä. Niitä käytetään kuitenkin hyvin varoen mahdollisten 

toksisten vaikutusten vuoksi. Näitä ovat mm. kasvun pysähtyminen, osteopenia, alentunut 

immuniteetti, hyperglykemia ja ateroskleroosi. (Barr ym. 2008) 

2.8.1.4. Metotreksaatti 

 

Metotreksaatti on solunsalpaaja ja se on tehokas eikä kovin toksinen, joten sitä voidaan käyttää 

pitkäaikaisissa aktiivisissa artriiteissa. Parantunutta toimintaa voidaan nähdä yleensä 6-12 viikon 

hoidon jälkeen ja kun metotreksaatti yhdistetään foolihapon kanssa, voidaan välttyä 

maksaentsyymien epänormaaleilta arvoilta, joita voi esiintyä metotreksaatin käytön seurauksena. 

Annokset ovat pienempiä, mutta kuurit ovat pitkiä verrattuna onkologiaan, jossa myöskin 

käytetään metotreksaattia. Tämän takia suun haavaumat, mukosiitti ja luuytimen supressio ovat 

harvinaisia ja oppurtunisti-infektioitakin on vähemmän. (Barr ym. 2008) 

2.8.1.5. Biologiset lääkkeet 

 

Mikäli lastenreumapotilas on resistantti muille lääkkeille, ovat biologiset lääkkeet vaihtoehto. 

Biologiset lääkkeet estävät selektiivisesti sytokiineja, kuten TNF-α, IL-1 ja IL-6. TNF-α:n estäjä 

etanersepti on yksi hyvin tehokas lääke, ja sitä käytetään etenkin polyartriiteissa. Etanersepti on 

hyvin siedetty, mutta sen pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuu sivuvaikutuksia. (Barr ym. 2008) 

Erään tutkimuksen mukaan etanerseptillä hoidetuilla potilailla oli merkittävästi vähemmän 

lastenreuman pahenemista neljän kuukauden aikana kuin plaseboryhmällä (28% vs. 81%). Myös 

radiologisesti nivelen tuhoutuminen oli vähentynyt. (Jing-Long 2012) 

2.8.1.6. Iontoforeettinen deksometasoni 

 

Iontoforeettinen deksometasoni (DIP) käyttää lääkkeen kuljetukseen hyväkseen matalaa 

sähkövirtaa. Se on nonivasiisinen tapa, jossa matala sähkövirta saa aikaan hydrofiilisen lääkkeen 

hajoamiseen ioneiksi, jotka pääsevät tunkeutumaan syvemmälle kudoksiin. DIP-hoitoa on 

käytetty jo yli 30 vuotta erilaisten tautien, kuten jännetulehdusten, hoidossa. Noin 
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kaksikolmasosaa tutkituista lastenreumapotilaista koki leukanivelen liikkeen parantumisen tai 

normalisoitumisen, ja heidän maksimaalinen suunavausliike suureni. (Mina ym. 2011) 

Nivelensisäisessä kortikosteroidi-injektiossa on riskinä avaskulaarinenn nekroosi, 

pehmytkudosten atrofia sekä infektiot, joita puolestaan ei voi vapahtua noninvasiivisessa DIP-

hoidossa. DIP-hoidon kustannukset ovat myös todennäköisesti matalammat. Vaikka DIP-hoito 

aiheutti tilastollisesti merkittävän suun maksimaalisen avausliikkeen parantumisen, on sen 

kliininen merkitys vielä epäselvä. Toisaalta myöskään kaikki DIP-hoitoa saaneet eivät hyötyneet 

siitä ja tutkimukselta puuttui kontrolliryhmä. DIP-osoittautui kuitenkin turvalliseksi ja 

tehokkaaksi, joten lisää tutkimuksia tarvitaan erityisesti potilailla, joilla on poikkeuksellisen 

pienet leukanivelen liikeet, mutta joilla ei ole leukanivelen ritinää. (Mina ym. 2011) 

2.8.2. Ortodonttinen hoito 

 

Leukanivelen sairauksissa tavanomainen hoitotyyli on ollut ortodonttisen hoidon ja 

ortognaattisen kirurgian lykkääminen kunnes kasvu on päättynyt. Nykyisin kuitenkin suositaan 

varhaista hoitoa, joka yleensä tarkoittaa ortodonttisia kojeita kasvuspurtin aikana, jotta purennan 

stabiliteetti säilytettäisiin ja leukanivelen toimintaa parannettaisiin. Tarkoituksena on myös 

mahdollistaa alaleuan häiriötön kasvu. (Walton ym. 2000) 

Von Bremen ja Ruf (2011) kuitenkin tarkastelivat useita aiheesta julkaistuja artikkeleita ja 

totesivat, että todisteet lastenreumapotilaiden ortodonttisen hoidon periaatteista ovat pieniä. 

Tutkimuksissa käytettiin lastenreumapotilaiden oikomiskojeena aktivaattoria, mutta tutkimukset 

eivät kuitenkaan raportoineet kuinka paljon ja millaista parantumista lastenreumapotilaiden 

kasvojen alueella tapahtui. Sen sijaan tuloksia arviotiin subjektiivisesti, kuten esimerkiksi tehtiin 

kivun vähenemisen kohdalla. (von Bremen ja Ruf, 2011) 

Myöskään yhdistetty ortodonttis-kirurginen hoito ei tuonut tarkempia tuloksia: tutkimukset olivat 

tapaustutkimuksia, joissa oli laaja ikäjakauma, mikä tekee vertailun vaikeaksi. Lisäksi 

tutkimukset eivät raportoineet mistä lastenreuman alatyypistä oli kyse ja millainen oli 

leukanivelen affisioitumisen aste. (von Bremen ja Ruf, 2011) 
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Toisaalta on joitain todisteita, että funktionaalisten kojeiden, kuten aktivaattorin, käyttö voi 

vähentää alaleuan retrognatiaa ja kipua. On kuitenkin epäselvää, estääkö tämä mahdollista 

myöhempää kirurgista hoitoa. (von Bremen ja Ruf, 2011)  

Lastenreumapotilaiden oikomishoidosta ei siis vielä ole yhtenäisiä hoitosuosituksia, vaan 

lisätutkimuksia tarvitaan. Sen verran kuitenkin tiedetään, että niskavetoa ei suositella 

mahdollisten kaularankamuutosten takia. (Peltomäki ym. 2010) 

2.8.3. Hoidossa huomioitavaa 

 

Jos lastenreumapotilas saa immunosuppressivisia lääkkeitä ja hänellä on myös huono 

suuhygienia, on se riski jopa systeemiselle infektiolle (Walton ym. 2000).  Lisäksi nuoret potilaat 

eivät useinkaan pysty nielemään tabletteja, joten he käyttävät nesteeseen liuotettavia lääkkeitä. 

Näissä on usein runsaasti sokeria ja kun tämä yhdistetään alentuneeseen kykyyn ylläpitää hyvää 

suuhygieniaa, seurauksena on karieksen lisääntyminen. Markkinoilla on kuitenkin joitain 

sokerittomia lääkkeitä, ja niitä tulisikin suosia. (Barr ym. 2008) Hyvä suunterveys on siis tärkeää, 

jotta saadaan minimoitua lastenreuman mahdollisia komplikaatioita ja voidaan välttyä kariekselta 

ja parodontaalisairauksilta (Walton ym. 2000).  
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3. TUTKIMUSOSUUS 

 

3.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lastenreumapotilaiden purentaa ja sen mahdollista 

muuttumista lastenreumapotilaiden kasvaessa. Tutkimusongelmana on selvittää, millaisia 

purennallisia piirteitä esiintyy lastenreumapotilailla ja miten ne poikkeavat terveiden lasten 

vastaavista piirteistä. 

3.2. Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusaineistona on Pohjois-Suomessa asuvia lastenreumaa sairastavia lapsia. Aineisto on 

Päivi Arvosen väitöskirjatyön aineisto. 

Lastenreumapotilaita on seurattu useina eri käyntikertoina säännöllisin väliajoin. Tähän 

tutkimukseen otettu huomioon sellaiset potilaat, joilla on ainakin kolme käyntiä vastaanotolla ja 

huomioon on otettu potilaiden ensimmäinen, toinen ja kolmas käynti. Vastaanotolla potilaiden 

tiedot on kerätty paperilomakkeelle, joista tiedot on siirretty tietokoneelle taulukointia ja arvojen 

laskemista varten. Arvojen laskemisessa on käytetty apuna Excel-taulukointiohjelmaa, jonka 

avulla on esitetty taulukkomuodossa lastenreumapotilaiden purentaa ja sen muutoksia. 

3.3. Tulokset 

3.3.1. Purennan muutokset koko tutkimusryhmällä 

 

Ensimmäisellä käynnillä horisontaalinen ylipurenta (HYP) oli 10%:lla potilaista yli 4 mm 

Vertikaalinen ylipurenta (VYP) puolestaan oli 17%:lla potilaista yli 4 mm. 

Kun verrataan 1. ja 3. käynnin arvoja, horisontaalinen ylipurenta oli suurentunut 20%:lla ja 

vertikaalinen ylipurenta oli suurentunut 23%:lla. 

Ensimmäisellä käynnillä 13%:lla potilaista oli avopurenta. Avopurenta paheni 7%:lla potilaista. 

Ensimmäisellä käynnillä AII-purenta oli 10%:lla potilaista. AII-purenta pahentui 10%:lla 

potilaista.  

Maksimaalinen avaus pieneni ensimmäisen ja kolmannen käynnin välillä 17%:lla potilaista. 
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3.3.2. Tutkimusryhmien vertailu 

 

Tuloksista oli havaittavissa, että kolmannella käynnillä yli 12-vuotiaiden HYP, VYP ja 

maksimalinen avausliike olivat keskiarvoiltaan suuremmat kuin alle 12-vuotiaiden joukossa (ks. 

taulukot 1 ja 2).  

Alle 12 vuotiaat 3. käynti: 
Otoksen 
koko 18 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 6,6 2,2 1,8 41,8 

Keskihajonta 1,9 2,1 1,7 4,4 

Vaihteluväli 6,7 10,0 7,0 17,0 

Pienin ja suurin arvo 4,7...11,2 -4...6 -1.5...5.5 35,5...52,5 
 

Taulukko 1. Alle 12-vuotiaiden lasten 3. käynnin arvoja. 

 

 

Yli 12 vuotiaat 3. käynti: 
Otoksen 
koko 12 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 14,4 2,5 2,9 45,8 

Keskihajonta 1,6 0,7 2,5 8,0 

Vaihteluväli 4,9 2,5 8,0 23,0 

Pienin ja suurin arvo 12,4...17,3 1,5...4 -2...6 35...58 
 

Taulukko 2. Yli 12-vuotiaiden lasten 3. käynnin arvoja. 

 

Kolmannella käynnillä avopurentaa esiintyi alle 12-vuotiailla 6%:lla ja yli 12-vuotiaista 25%:lla.  

Kun verrataan kolmannella käynnillä tyttöjä ja poikia, havaitaan, että HYP on keskiarvoltaan 

hieman pienempi tytöillä kuin pojilla, mutta VYP sen sijaan suurempi (ks. taulukot 3 ja 4).  Myös 

maksimaalinen avaus on keskimäärin hieman pienempi (2%) tytöillä kuin pojilla. 
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Tytöt 3. käynti: 
 

Otoksen 
koko 19 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 10,3 2,1 2,4 43,0 

Keskihajonta 4,0 1,9 2,0 5,7 

Vaihteluväli 12,6 10,0 8,0 18,0 

Pienin ja suurin arvo 4,7...17,3 -4...6 -2...6 35...53 

 

Taulukko 3. Tyttöjen 3. käynnin arvoja. 

 

Pojat 3. käynti: 
 

Otoksen 
koko 11 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 8,6 2,8 2,0 43,9 

Keskihajonta 4,7 1,0 2,2 7,3 

Vaihteluväli 12,0 3,0 7,5 22,5 

Pienin ja suurin arvo 4,5...16,5 1,5...4,5 -1,5...6 35,5...58 

 

Taulukko 4. Poikien 3. käynnin arvoja. 

 

3.4. Pohdinta 

 

Normaalipurennassa horisontaalinen ja vertikaalinen ylipurenta ovat molemmat 2-4mm. Tämän 

tutkimuksen mukaan  HYP oli tutkimuksen alkaessa 10%:lla suurempi kuin 4mm ja VYP oli 

17%:lla suurempi kuin 4mm.  

Tutkimuksen mukaan lastenreumapotilailla esiintyy melko paljon avopurentaa ja AII-purentaa.  

Tutkimusjakson lopussa avopurentaa oli 13%:lla ja AII-purenta 7%:lla. Avopurenta ja AII-

purenta ovatkin lastenreumapotilaille tyypillisiä purennan piirteitä (Peltomäki ym. 2010) eli 

tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia. Toisaalta AII-purenta ei ole tämän 

tutkimuksen mukaan lastenreumapotilailla niin yleinen kuin normaaliväestöllä. Tähän saattaa 

vaikuttaa lastenreumapotilaiden hyvä lääkitys sekä tämän tutkimuksen pieni aineisto. 

Vaikka suurimmalla osalla potilaista maksimaalisen avauksen arvo kasvoi, löytyi kuitenkin pieni 

joukko, 17% potilaista, joilla arvo pieneni. Maksimaalisen avauksen rajoittuminen onkin 
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tyypillinen piirre, kun leukanivel on affektoitunut  (Peltomäki ym. 2010) eli tältäkin osin tämä 

tutkimus tukee aikaisempia tutkimuksia. 

Kun verrataan tyttöjen ja poikien purentaa, havaitaan, että tytöillä HYP ja maksimaalinen avaus 

ovat pienempiä kuin pojilla. Tytöillä lastenreumaa esiintyy poikia enemmän (Pirttiniemi ym. 

2009), mutta mahdollisesti tyttöjen lastenreuma olisi myös hieman pahempi kuin poikien. 

Yli 12-vuotiailla esiintyi avopurentaa enemmän kuin alle 12-vuotiailla, eli avopurenta ilmeisesti 

pahenee lapsen kasvaessa. 

Lastenreuma aiheuttaa virhepurentaa noin 66%:lle lastenreumapotilaista (Ringold ja Cron 2009). 

Tämän tutkimuksen mukaan virhepurennan esintyvyys on pienempi, mutta toisaalta tutkimuksen 

otoskokokin on pieni, mikä voi vääristää tuloksia. Lisäksi lastenreumapotilaiden hyvä lääkitys 

saattaa vaikuttaa myös asiaan. 
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LIITE 2 

Alle 12 vuotiaat 3. käynti: 
Otoksen 
koko 18 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 6,6 2,2 1,8 41,8 

Keskihajonta 1,9 2,1 1,7 4,4 

Vaihteluväli 6,7 10,0 7,0 17,0 

Pienin ja suurin arvo 4,7...11,2 -4...6 -1.5...5.5 35,5...52,5 

          

Yli 12 vuotiaat 3. käynti: 
Otoksen 
koko 12 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 14,4 2,5 2,9 45,8 

Keskihajonta 1,6 0,7 2,5 8,0 

Vaihteluväli 4,9 2,5 8,0 23,0 

Pienin ja suurin arvo 12,4...17,3 1,5...4 -2...6 35...58 

      
Tytöt 3. käynti: 

 

Otoksen 
koko 19 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 10,3 2,1 2,4 43,0 

Keskihajonta 4,0 1,9 2,0 5,7 

Vaihteluväli 12,6 10,0 8,0 18,0 

Pienin ja suurin arvo 4,7...17,3 -4...6 -2...6 35...53 

      
Pojat 3. käynti: 

 

Otoksen 
koko 11 

 

     

 
IKÄ HYP VYP MAX.AV. 

Keskiarvo 8,6 2,8 2,0 43,9 

Keskihajonta 4,7 1,0 2,2 7,3 

Vaihteluväli 12,0 3,0 7,5 22,5 

Pienin ja suurin arvo 4,5...16,5 1,5...4,5 -1,5...6 35,5...58 
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