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OULUN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta 

Lääketieteen / Hammaslääketieteen koulutusohjelma 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Vuonos, Emma: Purentaelimistän ongelmat lapsilla ja nuorilla 

Syventävien opintojen tutkielma: 41 sivua, 1 liitettä (1 sivua) 

 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli kirjallisuuskautsauksen muodossa selvittää purentaelimen 

toimintahäiriön eli TMD:n ilmenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä lapsilla ja nuorilla.  

 

Materiaalina käytettiin tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Julkaisuja haettiin Ovid Medline- ja 

PubMed-tietokannoista käyttämällä hakutermejä “TMD”, “Temporomandibular joint disrord*”, 

“Temporomandibular joint dysfunct*”, “child*” ja “adolesc. 2023 artikkelista tähän tutkielmaan 

valittiin 55 julkaisua. Valintakriteereitä olivat kirjoituskieli (englanti), tutkittavien ikä (0-18 

vuotta) sekä sisältö, jonka tuli vastata tutkielman aihetta. 

 

Kirjallisuuden perusteella TMD:n esiintyvyys lapsilla ja nuorilla vaihtelee. Joihinkin sairauksiin, 

kuten reumatauteihin, liittyy TMD:n suurentunut esiintyvyys. Etiologisia tekijöitä on monia, 

yleisimpiä näyttävät ovan parafunktiot, bruksismi, emotionaalinen stressi sekä joidenkin 

tutkimusten mukaan myös eräät purentavirheet. Purentavirheistä eniten suurin korrelaatio 

näyttää olevan sivualueen ristipurennalla, etualueen avopurennalla, huomattavan suurella 

vertikaalisella ylipurennalla ja AIII-purennalla. Ei ole selvää, onko oikomishoidolla vaikutusta 

purentavaivoihin. Useissa julkaisuissa emotionaaliset tekijät, kuten stressi ja masennus, nousivat 

merkittäväksi TMD-riskiä suurentaviksi tekijöiksi.  

 

TMD:lle tyypillisiä oireita ja löydöksiä tutkimusten perusteella ovat päänsärky, suun 

avausrajoitus, leukojen jäykkyys ja naksuminen sekä leukanivelen ja puremalihasten 

palpaatioarkuus. Kliinisesti voidaan havaita palpaatioarkuutta puremalihaksissa, nivelääniä ja 

deviaatiota suun avausliikkeessä. Pikkulapsilla oireita on vähemmän, iän ja murrosiän 

etenemisen myötä oireet lisääntyvät. Tytöillä esiintyvyys on monien tutkimusten mukaan poikia 

suurempaa. Tutkimuksissa TMD-potilailla on havaittu usein myös päänsärkyä ja kipuja niska-

hartia-alueella ja selässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: Adolescent, Bruxism, Child, Parafunction, Teen, Temporomandibular disorder, 

Temporomandibular joint dysfunction, TMD



 

1. JOHDANTO 

 

Purentaelimistön toimintahäiriö (TMD eli Temporomandibular joint dysfunction tai – disorder, 

CMD eli craniomandibular dysfunction) on yhteisnimitys leukanivelen, puremalihasten sekä 

niitä ympäröivien kudosten toimintahäiriöille ja kiputiloille. TMD on aikuisväestössä yleinen 

vaiva, mutta sitä esiintyy myös lapsilla ja nuorilla. Etiologialtaan TMD on monitekijäinen, ja 

sen ilmeneminen riippuu taustatekijöistä ja siitä, mihin purentaelimistön osaan häiriö kohdistuu. 

(Okeson ym. 2013) Yleisimpiä etiologisia tekijöitä ovat parafunktiot, bruksismi ja 

emotionaalinen stressi. Myös joidenkin purentavirheiden on huomattu olevan yhteydessä 

TMD:n esiintymiseen. Naisilla purentaelimistön toimintahäiriöitä esiintyy useiden tutkimusten 

mukaan miehiä enemmän. Lisäksi TMD:n taustalla voi olla trauma tai leukanivelten toimintaan 

vaikuttava sairaus tai syndrooma. 

 

Lapsilla ja nuorilla purentaelimistön toimintahäiriöt ovat kirjallisuuden mukaan harvinaisempia 

varhaislapsuudessa, mutta murrosikäisillä niitä esiintyy enemmän. Leukaniveleen kohdistuva 

kuormitus voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa pysyviä vaurioita. Purentavaivat voivat olla 

kivuliaita ja vaikuttaa negatiivisesti elämänlaatuun ja jaksamiseen. Koska purentavirheet ovat 

mahdollisia TMD:n riskitekijöitä, niihin varhaisella puuttumisella voidaan jopa ehkäistä 

purentaelimistön toimintahäiriöiden puhkeamista myöhemmällä iällä.  

 

TMD:stä, sen esiintymisestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä lapsilla ja nuorilla on tehty 

paljon tutkimuksia, ja tulokset vaihtelevat paljon. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka 

tarkoituksena on kartoittaa purentaelimistön toimintahäiriöiden esiintymiseen ja ilmenemiseen 

vaikuttavia tekijöitä lapsilla ja nuorilla vimeisen 10 vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa.  
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2. TEORIATAUSTA 

 

1.1 Purentaelimistön rakenne ja toiminta 

 

Purentaelimen rakenteeseen kuuluvat hampaat ja niitä ympäröivät rakenteet, joita ovat luiset 

rakenteet (pääkallo ja alaleuka), leukanivelet ja niihin kiinnittyvät jänteet eli ligamentit sekä 

lihakset. Leukanivel (TMJ, temporomandibular joint) muodostuu alaleuan eli mandibulan 

kondyylin niveltyessä ohimoluun kuoppaan (fossa mandibularis) nivellevyn eli diskuksen 

(discus articularis) välityksellä. Ligamenttien tehtävänä on ohjata ja rajoittaa alaleuan liikkeitä 

puremalihasten liikuttaessa alaleukaa eri esimerkiksi pureskelun tai puhumisen aikana. (Okeson 

ym. 2013) 

 

1.1.1 Luiset rakenteet 

 

 

Kuva 1. Kallon luut 

 

Yläleuka eli maxilla muodostaa suuren osan kasvojen luustosta. Se on kehityksen aikana 

muodostunut kahdesta toisiinsa kiinnisulautuneesta luusta. Yläleuan luut ovat tiiviisti kiinni 

muissa kallon luissa, joten ylähampaiden ajatellaan olevan pysyvästi kiinni kallossa. 

 

Alaleuka eli mandibula on muodoltaan kaareva. Se muodostaa kasvojen alaosan luisen 

rakenteen. Mandibula on kiinni maxillassa lihasten, ligamenttien ja muiden 
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pehmytkudosrakenteiden välityksellä. Sen yläosan muodostavat proccessus alveolaris ja 

alahampaat, joiden alla on mandibulan runko-osa eli corpus, ja tämän takana on osa, ramus. 

Ramus muodostuu kahdesta ulokkeesta, joista etumainen on processus coronoideus sekä 

taaempi processus condylaris, jonka avulla alaleuka niveltyy kalloon. 

 

Ohimo- eli temporaaliluut sijaitsevat lateraalisesti kallon molemmin puolin. Aleleuan kondyylit 

niveltyvät temporaaliluuhun fossa glenoidaliksen välityksellä. Fossan edessä sijaitsee kaareva 

osa, eminentia, jonka jyrkkyys vaikuttaa kondyylin liikerataan suun avaus- ja sulkemisliikkeessä 

 

1.1.2 Lihakset 

 

Varsinaisiin puremalihaksiin kuuluu neljä lihasparia: m. masseter, m. temporalis sekä mm. 

pterygoideus medialis ja lateralis. Lisäksi m. digastricus on merkittävä alaleuan toimintaan 

vaikuttava lihas. 

 

 

Kuva 2. M. masseter 

 

M. masseter koostuu pinnallisesta ja syvästä osasta. Sen kiinnityskohtia ovat zygomakaari ja 
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ramuksen alareunan lateraaliosa. Masseterin supistuessa suu sulkeutuu. 

 

Kuva 3. M. temporalis 

 

M. temporalis on kolmesta osasta koostuva lihas, joka kiinnittyy temporaaliluun fossaan ja 

kallon lateraalipinnalle. Lihassäikeet kulkevat anteriorisessa osassa vertikaalisesti, keskiosassa 

vinosti ja posteriorisessa osassa lähes horisontaalisesti. Koko lihaksen supistuessa suu 

sulkeutuu, ja yksittäisten osien sulkeutuessa alaleuka liikkuu lihassäikeiden kulkusuunnan 

mukaan. 
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Kuva 4. M. Pterygoideus medialis 

 

M. pterygoideus medialiksen kiinnityskohtia ovat fossa pterygoideus spehenoidaaliluussa ja 

leukakulman mediaalipuoli. Lihaksen toiminta aiheuttaa suun sulkeutumisen, ja lisäksi se on 

aktivoitunut protruusiossa. Unilateraalisessa supistus saa aikaan alaleuan mediotruusion. 

M. pterygoideus lateralis superiorin  kiinnityskohtia ovat sphenoidaaliluun siivekeke sekä 

nivelkapseli, diskus ja kondyylin kaula. Se aktivoituu suunsulkijalihasten toimesta ja on 

aktiivinen, kun hampaita purraan voimakkaasti yhteen tai pidetään yhdessä. 

 

 

Kuva 5. M. digastricus 
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M. digastricus on kaksiosainen lihas. Posteriorinen osa kulkee processus mastoideuksesta 

kieliluuhun ja anteriorinen osa alaleuan alareunasta kieliluuhun. Se on mukana suun avauksessa 

sekä alaleuan stabiloimisessa nielemisen aikana. 

 

1.1.3 Jänteet 

 

Jänteet eli ligamentit muodostuvat kollageenista. Niille on ominaista, että ne eivät veny, mutta 

voivat nopean tai pitkäaikaisen kuormituksen seurauksena pidentyä, mikä vaikuttaa 

heikentävästi nivelen toimintaan. 

 

Kuva 6. Leukanivelen rakenteet edestäpäin kuvattuina 

 

Kollateraaliligamentit (mediaalinen ja lateraalinen) liittävät diskuksen mediaali- ja 

lateraalireunat kondyylin napaan. Ne sallivat kondyylin kiertymisen eteen ja taakse 

saranamaisesti nivelkuopassa. 
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Kuva 7. Kapselin ligamentit 

 

Kapselin ligamentit ympäröivät koko leukaniveltä. Ylemmät säikeet kiinnittyvät 

temporaaliluuhun fossan nivelpinnalle ja eminenssiin. Alemmat säikeet kiinnittyvät kondyylin 

kaulaan. Ne estävät nivelpintojen erkanemisen toisistaan ja pitävät synoviaalinesteen nivelen 

sisällä. 

 

Kuva 8. Ulompi vino temporomandibulaariligamentti 
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Temporomandibulaariligamentti koostuu kahdesta osasta. Ulompi vino kiinnittyy tuberculumin 

ulkopintaan ja processus zygomaticukseen sekä kondyylin kaulaan, ja se rajoittaa avausliikettä. 

Tällöin ligamentti kiristyy ja saa aikaan kondyylin siirtymisen eteenpäin eminenssiä pitkin. 

Sisempi horisontaalinen kiinnittyy tuberkulumin ulkopinnalle ja processus zygomaticukseen 

sekä kondyylin lateraalipuolelle ja diskuksen takaosaan. Se rajoittaa kondyylin ja diskuksen 

liikkumista taaksepäin. 

 

1.1.4 Hermotus 

 

Leukanivel saa hermotuksen N. trigeminuksen kautta. Suurin osa hermotuksesta tulee N. 

auricotemporalen kautta. Se kulkee nivelen takana ja laskeutuu nivelen takaosan ympärille. N. 

mandibularis välittää afferentin hermotuksen. 

 

1.1.5 Verenkierto 

 

Leukanivelessä on runsas verisuonitus. Merkittävän osan verestä tuovat aa. Temporalis, 

meningea media ja maxillaris interna. Kondyyliin verta tuovat a. alveolaris inferior sekä muut 

verisuonet. 

 

1.1.6 Leukanivelen ja purentaelimen toiminta 

 

Suun avausliikkeessä kondyyli siirtyy ulos fossasta ja samalla diskus kiertyy posteriorisesti 

kondyylin pinnalla. Koska ligamentit sitovat diskuksen tiiviisti kondyyliin, diskuksen ja 

kondyylin nivelpintojen välillä voi tapahtua vain kiertoliikettä. Kondyyli-diskuskompleksi 

liittyy fossa mandibularikseen ja kykenee liukumaan sitä pitkin vapaasti alaleuan siirtyessä 

eteenpäin. Tätä liikettä kutsutaan translaatioksi. 
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Kuva 9. Leukanivelen normaali toiminta 

 

Purentaelimen toiminta voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Funktionaalista toimintaa ovat 

normaalit toiminnot, kuten puhuminen, pureskelu ja nieleminen. Parafunktiot ovat toimintoja, 

joilla ei ole fysiologista tarkoitusta. Ne ovat usein tiedostomattomia ja voivat liittyä stressiin tai 

tietynlaisiin tilanteisiin (esimerkiksi kynän tai huulien pureskelu, kun henkilö keskittyy johonkin 

asiaan tarkasti). (Okeson ym. 2013) 

 

1.2 Esiintyvyys 

 

TMD:een liittyvät oireet ja löydöset ovat useiden tutkimusten perusteella populaatioissa yleisiä. 

Aikuisväestössä oireiden esiintyvyys on 25-50% ja kliinisten löydösten 40-90%. Lasten ja 

nuorten TMD:n esiintyvyysluvut vaihtelevat jonkin verran eri tutkimusten välillä. Eräiden 

Ruotsissa ja Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan TMD-oireet ovat harvinaisia 3 - 6 –

vuotiailla, mutta kouluikäisillä jo  ovat melko yleisiä (Koch ym. 2009; Köhler ym. 2009; Vierola 

ym. 2009) 
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1.3 Oireet 

 

Tavallisimpia TMD:n oireita ovat leukojen kipu, jäykkyys ja väsyminen sekä suun avauksen 

rajoittuminen ja liikekipu. Nivelistä voi kuulua ääniä (naksuminen, rahina) ja puremalihaksissa 

voi esiintyä arkuutta. Kipu on tyypillisesti toispuolista ja jomottavaa, ja esimerkiksi 

pureskeleminen voi laukaista kivun. Oireet voivat olla myös epämääräisiä ja vaikeasti 

paikallistettavia, kuten päänsärky, korva- ja nieluoireet, niska-hartiasärky tai huimaus. (Okeson 

ym. 2013, Koch ym. 2009) 

 

1.3.1 Oireiden syntymekanismit 

 

Purentaelin on toiminnaltaan monimutkainen, ja sillä on useita eri tehtäviä, kuten pureskelu, 

nieleminen ja puhuminen. Keskushermosto säätelee purentaelimistön toimintaa. Jos johonkin 

purentaelimen osaan kohdistuu kipuärsyke, sensorinen hermosto aktivoituu ja saa lihaksissa 

aikaan suojarefleksin. Ärsykkeen jatkuessa kipu voi pitkittyä, mikä voi johtaa jatkuvaan 

lihassupistukseen ja aiheuttaa lihasten väsymistä, kiputuntemuksia, purentaelimen toiminnan 

rajoittumista ja nivelten kuormittumista. 

 

TMD:n syntymiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Altistavat tekijät 

lisäävät TMD:n riskiä. Käynnistävät tekjät aiheuttavat häiriön alkamisen. Lisäksi on tekijöitä, 

jotka edistävät TMD:n etenemistä tai estävät sen paranemista. Hoidossa on tärkeää, että nämä 

tekijät tunnistetaan ja niihin puututaan.  

 

1.4 Etiologiset tekijät 

 

Monet eri tekijät voivat aiheuttaa muutoksia ja häiriöitä puremaelimen rakenteisiin ja 

toimintaan. Traumat aiheuttavat useimmiten nivelperäisiä oireita. Kyseessä voi olla 

makrotrauma, jossa voimakas ulkoinen voima aiheuttaa rakenteen muutoksen, tai mikrotrauma, 

jossa vaurion aiheuttaa jatkuva, toistuvasti niveleen kohdistuva heikko voima. Emotionaalinen 

stressi lisää puremalihasten aktiivisuutta ja supistuvuutta, mikä voi johtaa puremalihasten 

kipeytymiseen. (Käypä hoito 2014). Lisäksi parafunktiot, kuten narskuttelu, hampaiden yhteen 

pureminen, kynsien pureskelu ja muut epäfysiologiset toiminnot voivat lisääntyä 

emotionaalisten syiden vuoksi. (Okeson ym. 2013) 
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1.4.1 Parafunktiot ja bruksismi 

 

Parafunktiot ovat normaaleista purentaelimen toiminnoista (pureskelu, nieleminen, puhuminen) 

poikkeavia toimintoja, joilla ei ole fysiologista merkitystä. Parafunktioita ovat muun muassa 

bruksismi (hampaiden kiristely tai voimakas yhteenpureminen), huulten pureminen, peukalon 

imeminen ja leuan pitäminen epänormaalissa asennossa. Ne ovat yleisiä kaikissa ikäryhmissä ja 

voivat joskus aiheuttaa häiriöitä purentaelimen toimintaan. Parafunktioiden vuoksi potilaalla voi 

olla lihaskipuja, päänsärkä ja leukanivelen ylikuormituksesta johtuvia oireita. Bruksismin 

seurauksena hammaspinnat kuluvat, mikä voi vaikuttaa purentaan epäedullisesti.  

 

Parafunktiot voidaan luokitella kahteen ryhmään sen perusteella, esiintyykö niitä hereillä ollessa 

vai unen aikana. Valveillaolon aikana esiintyviin parafuntkioihin voi puuttua yrittämällä 

olemaan tietoinen niiden esiintymisestä ja kehottamalla potilasta välttämään niitä. Unenaikaisiin 

parafunktioihin on vaikeampi puuttua, ja potilas usein hyötyy öisin käytettävästä 

purentakiskosta joka suojaa hampaita ja vähentää leukaniveliin ja puremalihaksiin kohdistuvaa 

kuormitusta. 

 

1.4.2 Psyykkiset tekijät 

 

Psyykkisten tekijöiden ja TMD:n yhteyden taustalla on elimistön stressireaktio ja sen 

vaikutukset, jotka välittyvät keskushermoston kautta purentaelimen toimintaan. Emotionaalisen 

stressin lisääntyminen vaikuttaa lihasten jännistystilaan keskushermoston gamma-efferenttien 

hermoratojen kautta. Stressi lisää hypothalamus-aivolisäkeakselin kautta autonomisen 

hermoston aktivaatiota. Lihaskudoksessa olevat lihassukkulat supistuvat, saaden koko lihaksessa 

aikaan supistumisen. Stressin vaikutuksesta pään ja kaulan alueen lihasten tonus lisääntyy, ja se 

voi myös lisätä parafunktioiden ja bruksismin esiintymistä. Sympaattisen hermoston 

aktivoitumisen vaikutuksesta verenvirtaus kehon ääriosiin vähenee ja lihastonus lisääntyy. 

Pitkään jatkuessaan lihasten jatkuva jännitystila voi aiheuttaa erilaisia kipuoireita (Okeson ym. 

2013) 

 

1.4.3 Purennalliset tekijät 

 

Kun purenta ei ole tasapainossa (keskipurenta ei ole tasapainossa kondyylien 

lihastasapainoaseman kanssa), purentaelimistön rakenteet voivat ylikuormittua. Muutokset 
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purennassa, kuten korottavat täytteet, muuttavat lihasaktiivisuutta keskushermostotasolla. Kun 

epätasaisessa asemassa olevaan niveleen kohdistuu kuormitus, seurauksena voi olla ligamenttien 

pidentyminen ja diskuksen ohentuminen.  

Purentavirheiden yhteys TMD:een ei ole täysin selvä, mutta tutkimuksissa on havaintoja siitä, 

että joissain tapauksissa niiden hoidosta olisi hyötyä leukanivelongelmien ehkäisyssä. (Koch 

ym. 2009) 

Asiantuntijoiden näkemykset purennan merkityksestä TMD:n etiologiassa ovat ristiriitaisia. 

Vaikka yhtenäisen linjan puuttuminen hankaloittaa hoitopäätösten tekemistä ja hoidon 

suunnittelua tulisi purentavirheet hoitaa leukanivelvaivojen ehkäisemiseksi, jos purentavirhe on 

selvä ja potilaalla on TMD-vaivoja. Kaikilla potilailla, joilla on todettu purentavirhe, ei 

välttämättä esiinny ollenkaan TMD-oireita, ja toisaalta oireiden taustalla voi olla jokin muu 

tekijä, kuten bruksismi, parafunktiot tai nivelsairaus. (Okeson ym. 2013) 

 

1.4.4 Leukanivelen kehityksen poikkeavuudet 

 

Leukanivelen normaalissa kasvussa kehityksessä voi tapahtua häiriöitä. Häiriön vaikutus riippuu 

nivelen rakenteen koosta ja muodosta, yleisimmin vaikutus kohdistuu aleuan kondyliin. 

Kondyylin nivelrustoa pidetään alaleuan kavukeskuksena, ja rustoon vaikuttavat häiriöt voivat 

johtaa kondyylin, ramuksen, corpus mandibulariksen ja processus alveolariksen kasvun 

muutoksiin. 

 

Kondyylin hyperplasia on kondyylin pään suurentumiseen ja joskus deformotumiseen johtava 

kehityksellinen poikkeavuus. Alaleuan fossaan voi välittyä sekundäärivaikutus, mikä näkyy 

remodellaationa. Etiologisia tekijöitä voivat olla hormonaaliset tekijät, traumat, infektiot 

perinnölliset tekijät, kohdunsisäiset tekijät ja hypervaskularisaatio. Rustokerroksen paksuus 

kasvaa ruston yliaktiivisuuden tai rustokudoksen jäänteiden pysymisen vuoksi. Toispuoleinen 

hyperplasia on yleisempi muoto, ja sen kanssa voi esiintyä alaleuan hyperplasiaa.  Kondyylin 

hyperplasia on naisilla yleisempi ja ilmenee usein ennen 20. ikävuotta. Tila on itserajoittuva ja 

päätty usein luuston kasvun päätyttyä. Eteneminen voi olla hidasta, ja siihen voi liittyä 

asymmetriaa, saman puolen deviaatiot sekä saman puolen sivualueen avopurentaa tai 

vastakkaisen puolen ristipurentaa. Myös dysfunktio-oireita voi esiintyä. Processus 

coronoideuksen hyperplasia johtaa sen pidentymiseen, mikä puolestaan aiheuttaa kondyylin 

translaation rajoittumista. Joissain tapauksissa processus coronoideuksen ja zygomakaaren 
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posteriorisen osan väliin voi kehittyä valenivel, jolloin puhutaan Jacob’sin sairaudesta.  

 

Kondyylin hypoplasiassa kondyyli on pienikokoinen johtuen synnynnäisistä, kehityksellisistä tai 

hankituista syistä. Vaikeissa tapauksissa kondyyli voi jäädä kokonaan muodostumatta (aplasia). 

Toispuoleinen tila on yleisempi, ja siihen liittyy mm. asymmetriaa, deviaatiota ja dysfunktio-

oireita. 

 

Juveniilissa artroosissa (kondylyysi, Boeringin artroosi, arthrosis deformans) alaleuan kasvu 

vaikuttaa ensimmäisen kymmenen elinvuoden aikana normaalilta, mutta seuraavan 10 vuoden 

aikana esiintyy kondyylin pään resorptiota. Etiologia on tuntematon, ja tilaan voi liittyä alaleuan 

hypoplasiaa samassa leukapuoliskossa Se on yleisin tytöillä 10-20 ikävuoden aikana, ja ilmenee 

usein sattumalöydöksenä panoraamakuvassa.  

 

Bifidi kondyyli on harvinainen rakennepoikkeavuus, jossa kondyylin pää näyttää kaksiosaiselta 

keskellä olevan vertikaalisen uurteen vuoksi. Tila voi olla seurausta kehityksen aikaisista 

häiriötiloista, kuten verenkierron häiriintymisestä. (White ym. 2009) 

 

 

1.4.5 Nivelmuutokset ja artriitit 

 

Vasteena voimakkaalle kuormitukselle rusto- ja luukudoksissa nivelpintojen rakenteet voivat 

muuttua. Seurauksena on nivelpintojen tasoittumista ja luukudoksen tiivistymistä (trabekulaatio 

lisääntyy). Nivelen rakenteissa tapahtuu uudistumista läpi koko aikuisiän ja ilmiö luokitellaan 

epänormaaliksi vasta, kun siihen liittyyy kipua tai dysfuntkiota, tai kun se röntgenkuvien avulla 

voidaan luokitella vaikeaksi. 

 

Osteoartriittiin (eng. degenerative joint disease, DJD) liittyy nivelpintoja peittävän ruston 

hajoamista, mikä johtaa lopulta luisten rakenteiden tuhoutumiseen. Etiologisia tekijöitä ovat 

mm. trauma, nivelten yliliikkuvuus ja esimerkiksi parafunktioista johtuva ylikuormitus. Luun 

hajoaminen näkyy eroosiona, ja vasteena kulumiselle tapahtuu kudosten proliferaatiota, kuten 

luisten osteofyyttien muodostusta ja ruston alaista skleroosia. Sairauden akuutissa muodossa 

tasapaino on kudosten hajoamisen puolella, kroonisessa sairaudessa taas havaitaan enemmän 

proliferaatiota. 
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Reumasairauksissa TMD:n esiintyminen on yleistä, muiden nivelten lisäksi myös leukanivelissä 

voi esiintyä reuman aiheuttamia muutoksia. Lapsilla reumasairauksissa on yleistä, että 

leukanivel on ensimmäinen nivel joka tulehtuu. Nivelruston tulehdus aiheuttaa kipua, suun 

avaus rajoittuu ja pitkälle edetessään nivelmuutokset voivat johtaa purennan muutoksiin. TMD 

on myös yhteydessä moniin kasvojen ja hampaiston kehityshäiriöihin ja 

rakennepoikkeavuuksiin. (Okeson ym. 2013) 

 

1.4.6 Leukanivelen ankyloosi 

 

Ankyloosissa kondyylin liikkeet ovat rajoittuneet johtuen nivelen sisäisten rakenteiden 

fuusioitumisesta tai nivelen ulkopuolisten rakenteiden muutoksesta. Toispuoleinen ankyloosi on 

useimmiten seurausta traumasta tai infektiosta. Lisäksi ankyloosin taustalla voi olla reuman 

kaltainen tila tai sädetys. Nivelen ulkoinen ankyloosi on seurausta kondyylin liikkeitä 

rajoittavasta tilasta, kuten lihasskouristus, fibroosi, myositis ossificans tai processus 

coronoideuksen hyperplasia. Lapsuudessa kehittyneeseen ankyloosiin voi liittyä kasvojen 

asymmetriaa alaleuan kasvun muutosten vuoksi. (White ym. 2009) 

 

1.4.7 Traumat 

 

Leukaniveleen kohdistuvat traumat voivat aiheuttaa vaurioita kudoksiin ja muuttaa pysyvästi 

nivelen toimintaa. Trauman yhteydessä esiintyvä turvotus eli effuusio johtuu nesteiden, kuten 

veren, vuotamisesta niveltilaan. Akuutissa vaiheessa esiintyy usein myös kipua ja suun avauksen 

rajoittumista. Kondyylin dislokaatiossa kondyyli on epänormaalissa asennossa nivelkuopassa. 

Dislokoituminen tapahtuu usein bilateraalisesti ja eteen, ja trauman yhteydessä siihen voi liittyä 

kondyylin murtuma. Anteriorisessa dislokaatiossa suun sulkeminen maksimaaliseen 

interkuspidaatioon ei onnistu, ja tilaan liittyy usein kipua ja lihaskouristuksia. (Okeson ym. 

2013) 

 

Jos leukaan kohdistuu trauma, kondyyli voi murtua päästä (intrakapsulaarinen murtuma) tai 

kaulasta (ekstrakapsulaarinen murtuma). Yleisimpiä ovat kondyylin kaulan murtumat, ja 

toispuoleiset murtumat ovat bilateraalisia harvinaisempi. Murtuma voi aiheuttaa kasvun 

häiriintmisen, jos vaurio osuu kasvukeskukseen. Tästä seuraa hypoplasiaa, joka on sitä 
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voimakkaampaa mitä nuorempi potilas on kyseessä. Alle 10-vuotiailla on suuremman 

uudistuspotentiaalin vuoksi vähemmän epämuodostumia vanhempiin lapsiin verratttuna, mutta 

alle 3-vuotiailla seurauksena on usein vaikeita asymmetrioita. Verenvuoto tai nesteiden 

kertyminen niveltilaan voi aiheuttaa korjausprosessin seurauksena luunmuodostusta, mikä voi 

johtaa ankyloosiin ja nivelen toiminnan rajoittumiseen. Fraktuuroiden hoidossa fysioterapian 

avulla pidetään yllä nivelten liikkuvuutta ja ehkäistään ankyloosin kehittymistä. (Okeson ym. 

2013) 

 

Kirjallisuuden mukaan pihtien käyttö synnytyksen aikana voi johtaa lapsen kondyylin 

frakturoitumiseen ja sijoiltaanmenoon, josta voi myöhemmin seurata vaikea alaleuan hypoplasia 

sekä fossa glenoidaliksen ja eminenssin kehittymättömyys. Hoito vaatii usein sekä ortodontiaa 

että kirurgiaa. (White ym. 2009) 

 

1.5 Diagnostiikka 

 

Kansainvälisessä RDC/TMD-tutkimusmallissa (Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders) on eroteltu fyysiset oireet ja kliiniset löydökset (Axis I) sekä 

psyykkiset, psykososiaaliset ja toimintakykyyn liittyvät tekijät (Axis II). Kliinisten oireiden ja 

fyysisten löydösten mukaan TMD-vaivat jaetaan fyysisten oireiden ja kliinisten löydösten 

perusteella kolmeen diagnostiseen ryhmään: 

 

1)Lihasperäinen TMD 

2)Diskusperäinen TMD 

3)Muu leukanivelperäinen TMD 

 

 

Taulukko 2. RDC/TMD (https://ubwp.buffalo.edu/rdc-tmdinternational/) 

I.a Myofaskiaalinen kipu Koettu kipu puremalihaksissa 

Palpaatiokipu vähintään kolmessa kohdassa, 

joista ainakin yksi samalla puolella kuin 

koettu kipu 

I.b Myofaskiaalinen kipu, johon liittyy 

rajoittunut avaus 

Myofaskiaalinen kipu 

Maksimaalinen avaus ilman kipua alle 40mm, 
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passiivinen venytys 5mm tai enemmän 

 

II.a Palautuva diskusdislokaatio Ei kipua nivelissä 

Resiprookkinen naksahdus 

Naksahdus avaus- ja sulkemisliikkeessä 

II.b Palatumaton diskusdislokaatio, johon 

liittyy rajoittunut avaus 

Anamneesissa leukojen lukkiutumista 

Leukanivelen naksuminen puuttuu 

Maksimaalinen avaus 35mm tai alle, 

passiivinen venytys 4mm tai alle 

 

II.c. Palautumaton diskusdislokaatio ilman 

avauksen rajoittumista 

Maksimaalinen avaus yli 35mm, passiivinen 

venytys yli 4mm 

 

III.a Arthalgia Leukanivelen lateraalinen tai intra-

artikulaarinan palpaatiokipu 

Koettu nivelkipu 

Rahina puuttuu, naksuminen mahdollista 

III.b Osteoartriitti Kipu kuten arthalgiassa 

Rahinaa tai radiologisesti havaittavia 

nivelmuutoksia 

III.c. Osteoartroosi Rahinaa tai radiologisesti havaittavia 

nivelmuutoksia 

Ei koettua nivelkipua tai liikekipua 

 

1.6 TMD-potilaan tutkiminen 

 

Purentavaivojen taustalla voi olla monia eri syitä, ja lisäksi oireet voivat eri potilailla vaihdella 

laajasti. Tämä tekee TMD:n diagnostiikasta haasteellista. Erotusdiagnostisesti on tärkeää 

muistaa että oireiden taustalla voi olla myös esimerkiksi hammasperäinen tai yleissairaudesta 

johtuva ongelma. Diagnoosin tekeminen perustuu tarkkaan anamneesiin eli esitietoihin, 

purentaelimistön kliiniseen tutkimukseen sekä tarvittaessa täydentäviin kuvantamistutkimuksiin. 

Anamneesissa on otettava huomioon purentaelimessä esiintyvien oireiden ja löydösten lisäksi 

yleisanamneesi, kuten sairaudet, lääkitykset ja tapaturmat. Lapsilla ja nuorilla anamneesi ja 
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kliininen tutkimus tehdään pääosin samalla tavalla kuin aikuisilla. Lapsipotiailla esitietojen 

saaminen voi olla haasteellisempaa kuin aikuisilla. Kun lasta haastattelee, hän saattaa yrittää 

antaa sellaisia vastauksia, joiden avulla hän uskoo miellyttävänsä haastattelijaa. Tämän vuoksi 

johdattelevia kysymyksiä tulisi välttää, ja kysymysten tulisi olla mahdollisimman avoimia, 

selkeitä ja sellaisia, että ne eivät ohjaa lasta vastaamaan tietyllä tavalla. Kun ilmapiiri 

vastaanotolla on rauhallinen ja luotettava, jotta esimerkiksi tilanteen jännittäminen vaikuttaisi 

mahdollisimman vähän siihen, millaisi tietoja lapsi antaa. Lisäksi hän ei välttämättä kykene 

kielellisesti kuvailemaan kipua aikuisen tavoin, koska kognitiivinen ja abstrakti ajattelukyky 

ovat lapsella vielä kehittymisvaiheessa. Pikkulasten vanhemmilta on kysyttävä peukalon tai tutin 

imeskelystä, kynsien pureskelusta ja purukumin käytöstä ja hampaiden narskuttelusta. 

 (Koch ym. 2009) 

 

1.6.1 Oireet 

 

TMD:lle spesifisiä oireita ovat niveläänet, leukojen väsyminen, jäykkyys, kipu ja suun avauksen 

rajoittuneisuus. Epäspesifisiä oireita, jotka voivat johtua muistakin kuin purentaelimen 

toimintahäiriöstä, ovat muun muassa leukojen, kasvojen ja pään alueen kivut, säryt ja vieraat 

tuntemukset, korva- ja nieluoireet, äänenkäyttöön liittyvät ongelmat, niska-hartiasärky ja 

huimaus. Kipu on tyypillisesti toispuolista, tylppää ja jomottavaa. Se usein vaihtelee 

vuorokaudenajan mukaan ollen aamuisin voimakkainta, ja provosoituu helposti pureskelun, 

kylmyyden ja vedon vaikutuksesta. Kasvo- ja leukakipu sekä päänsärky ovat lapsilla ja nuorilla 

melko yleisiä, mutta viittaavat hoidontarpeeseen vasta ollessaan toistuvia tai liittyessään TMD-

löydöksiin.  

 

1.6.2 Kliininen tutkimus 

 

Kliinisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota kasvojen ja leukojen alueen ulkoisiin 

muutoksiin, kuten asymmetrioihin, purentavirheisiin ja turvotuksiin. Puremalihakset palpoidaan 

ja alaleuan liikkeet rekisteröidään. Hampaiston ja pehmytkudosten osalta kiinnitetään huomiota 

siihen, näkyykö niissä merkkejä kuormituksesta tai kulumisesta. Leukanivelten lateraaliosat 

palpoidaan avaus- ja sulkemisliikkeiden yhteydessä. Kipu, epäsäännölliset liikkeet ja niveläänet 

rekisteröidään. 

Suositusten mukaan puremalihaksista palpoidaan m. masseter ja m. temporalis. M. masseterin 
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anteriorinen osa palpoidaan kahdella sormella kiinnityskohdistaan zygomakaaresta alaleukaan. 

M. temporalis-lihaksesta palpoidaan mediaaliosan kiinnityskohta processus coronoideukseen. 

Palpaation aiheuttama kipureaktio on tärkeää rekisteröidä. Lapsipotilailla on huomioitava, että 

fysiologisen kipukokemuksen sijaan lapsi saattaa ilmaista epämiellyttävän olotilansa kipuna. 

Tämä on huomioitava, jos havaitaan puremalihasten ja leukanivelen palpaatioarkuutta sekä 

alaleuan liikekipua. 

 

Maksimaalisen avauksen laajuudessa on vaihtelua yksilöiden välillä, ja sen arvo vakiutuu 

murrosiässä noin 13-vuotiaana. Avauslaajuuden pienentyminen tai suurentuminen on merkittävä 

tekijä purentaelimen toiminnallisen tilan määrittelyssä. 6-7-vuotiailla alaraja normaalille 

avauslaajuudelle on 36 mm.  

 

Toiminnalliseen tutkimukseen tulisi sisältyä myös purennan määritys, koska purenta voi 

vaikuttaa yksilön TMD-alttiuteen. Purennan merkitys TMD:n etiologisena tekijänä on epäselvä, 

ja on huomioitava hampaiden irtoamisesta ja puhkeamisesta johtuvat muutokset lasten ja 

nuorten purennassa.  

 

1.6.3 Kuvantamismenetelmät 

 

Anamneesin ja kliinisen tutkimuksen lisäksi diagnostiikassa voidaan hyödyntää eri 

kuvantamismenetelmiä.  Leukanivelen kuvantamisen avulla voidaan saada lisäinformatiota, jos 

kliinisen tutkimuksen perusteella epäillään häiriöitä luurakenteissa, konservatiivinen hoito ei ole 

onnistunut tai oireet pahenevat. Luisten rakenteiden kuvantamismenetelminä voidaan 

panoraamakuvantamista (PPTG) tai kartiokeilatomografiaa (KKTT, eng. CBCT). 

Pehmytkudosten tutkimiseen  käytetään magneettikuvausta (MRI).   

 

Traumahistoria, vaikea dysfunktio, muutokset liikelaajuuksissa, sensoriset ja motoriset 

poikkeavuudet ja merkittävät purennan muutokset ovat myös indikaatioita kuvantamiselle. 

Lapsilla ja nuorilla leukanivelen kuvantaminen ennen oikomishoitoa tulee kyseeseen vain, jos 

potilaalla on nivelääniä tai muita oireita. Kuvantamisen avulla saadaan tietoa pehmyt- ja 

kovakudosten koostumuksesta ja suhteista, voidaan varmistaa sairauden etenemisaste ja arvioida 

hoidon tehoa. (White ym. 2009) 
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1.6.3.1 Panoraamatomografia 

 

Panoraamatomografia (PTG, OPTG, ortopantomotomografia) on radiologinen menetelmä, jonka 

avulla saadaan laaja näkymä leukanivelistä ja ympäröivistä rakenteista. Sen avulla voidaan 

havaita selkeästi näkyviä luurakenteiden muutoksia, kuten asymmetrioita, eroosioita, 

osteofyyttejä, tuumoreita ja murtumia. Lisäksi se mahdollistaa vasemman ja oikean puolen 

vertailun, ja se voi paljastaa esimerkiksi odontogeenisen sairauden tai muun oireiden taustalla 

olevan häiriötilan. Panoraamakuvauksen avulla ei saada tietoa kondyylin asemasta tai 

toiminnasta, koska alaleuka on kuvauksen aikana auki tai tuotu eteenpäin. Rakenteiden 

päällekkäinkuvautumisen vuoksi osa muutoksista voi peittyä. (White ym. 2009) 

 

1.6.3.2 Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) 

 

KKTT:n avulla saadaan kolmiulotteinen näkymä nivelen rakenteista ilman rakenteiden 

päällekkäinkuvautumsita, ja se on hyödyllinen menetelmä luisten asymmetrioiden, 

ankyloosienm fraktuuroiden ja muiden kovakudoshäiriöiden tarkasteluun. Menetelmä perustuu 

kuvan muodostukseen useiden ohuiden, eri tasossa olevien leikkeiden avulla. Kuvauksen aikana 

potilaan suu on yleensä kiinni, mutta joidenkin laitteiden avulla on mahdollista tarkastella myös 

liikelaajuuksia. KKTT:stä aiheutuva säteilyaltistus on suurempi kuin tavanomaisissa 

kuvantamismenetelmissä. (White ym. 2009) 

 

1.6.3.3 Magneettikuvaus (MRI, magnetic resonance imaging) 

 

MRI:n avulla tuotetaan digitaalisia kuvaleikkeitä magneettikentän ja radiotaajuusvärähtelyn 

avulla. Menetelmä ei aiheuta potilaalle ionisoivasta säteilystä aiheutuvaa säderasitusta. MRI:n 

avulla nähdään kontrastierot pehmytkudosten välillä, ja tämän vuoksi siitä on hyötyä diskuksen 

ja muiden nivelen pehmytkudoskomponenttien tarkasteluun. Luiset rakenteet eivät erotu yhtä 

selkeästi kuin esimerkiksi KKTT:ssa. (White ym. 2009) 

 

1.7 Hoito 

 

TMD:n hoitomuodot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Definitiivisessä hoidossa tavoitteena on 

saada häiriöön johtaneet etiologiset tekijät hallintaan tai eliminoida ne. Tukea antava hoito 

kohdistuu oireisiin, mutta ei välttämättä vaikuta etiologiaan. Käypä hoito-suosituksen mukaan 
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ensisijaisena hoitomuotona on potilaan informointi ja ohjeistus omahoitoon sekä tarvittaessa 

muut hoitomuodot, kuten fysioterapia, purennan tasapainotushionta ja purennan kuntoutus. 

Vaikeissa tilanteissa potilas voidaan lähettää erikoissairaanhoitoon.  

 

TMD:n hoito lapsilla ja nuorilla tapahtuu pääasiallisesti samoilla menetelmillä kuin 

aikuispotilailla. Aikuisilla purennan hionta on joissain tapauksissa osa TMD:n hoitoa, mutta 

lapsilla tätä tulisi välttää, koska purenta muuttuu ja kehittyy leukojen kasvun ja hampaiston 

kehityksen myötä. 

 

Ei ole osoitettu, että varhaishoidolla voitaisiin ehkäistä TMD:n syntymistä, ja tämän vuoksi 

ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät ole indikoituja. Poikkeuksena on pakkopurenta, eräs 

sivualueen ristipurennan muoto, joka luetaan mukaan TMD:n etiologisiin tekijöihin.  

 

1.7.1 Informointi ja omahoidon ohjeistus 

 

Tutkimuksen jälkeen potilasta ja erityisesti vanhempia tulisi informoida TMD:n 

hyvänlaatuisesta luonteesta, ja hoidon tulisi olla konservatiivista. On tärkeää neuvoa potilasta 

välttämään purentaelimistön tarpeetonta kuormittamista, kuten kynsien pureskelua tai liian 

tiheää purkan jauhamista. Puremalihasten voimistelu on hyödyllinen keino myös lasten ja 

nuorten TMD:n hoidossa. Vaikutus perustuu lihasten hermotuksen proprioseption 

vahvistamiseen, resiprookkiseen inhibitioon ja venytykseen. Lisäksi lihasten venytyts ja 

vahvistaminen ovat kognitiivista ja käyttäytymiseen vaikuttavaa hoitoa. Tärkeää on potilaan 

huolellinen ohjeistus, jotta hän osaa itsenäisesti tehdä liikkeet oikein ja ymmärtää niiden 

merkityksen.  

 

1.7.2 Purentakisko 

 

Purentakisko on lapsilla ja nuorilla yleensä pehmeä ja alahampaita vasten laitettava, jotta 

negatiivinen vaikutus kasvuun ja kehitykseen olisi mahdollisimman vähäinen. Vaste on usein 

nopea, ja hoito voidaan yleensä keskeyttää 6-8 viikon kuluttua. Yksittäisissä tapauksissa kiskon 

käyttöä voidaan jatkaa pidemmän aikaa (yli 3kk), ja kova akryylikisko voi tulla kyseeseen 

suurien parafuntkioista aiheutuvien voimien yhteydessä. Pysyvien hampaiden puhkeamisen 

jälkeen kiskohoidossa noudatetaan aikuisten hoitolinjoja. (Koch ym. 2009)  



 

 21 

 

 

Kuva 11. Purentakisko 

 

1.7.3 Lääkehoito 

 

Lääkehoitoa voidaan käyttää joidenkin TMD-oireiden hoidon tukena. Yleisimmin käytettyjä 

lääkeaineryhmiä ovat kipulääkkeet, anti-inflammatoriset lääkkeet, lihasrelaksantit, anksiolyytit, 

masennuslääkkeet, antikonvulsantit, injektiot ja paikalliset iholle tai limakalvolle annosteltavat 

lääkkeet. Läkkeet eivät poista ongelmaa mutta helpottavat oireita. Anti-inflammatoristen 

lääkkeiden vaikutuksesta tulehdusreaktio ja siitä johtuvat oireet vähenevät. Anksiolyytit 

vähentävät stressistä johtuvia oireita. (Okeson ym. 2013) 

 

1.7.4 Fysioterapia 

 

Fysioterapiaa voidaan käyttää TMD:n hoidon tukena. Lämpöhoidossa hoidettavan alueen 

verenkierto lisääntyy, kylmähoito taas auttaa lihaksia rentoutumaan. Fonoforeesissa lääkeaine 

tuodaan elimistöön ultraäänen avulla, ionoforeesissa taas käytetään sähkövirtaa tehostamaan 

lääkeaineen (kuten hydrokortisoni) imeytymistä. Elektrogalvaanisessa stimulaatiossa sykkivä 

sähkövirta saa aikaan lihaksen jaksoittaista supistelua, mikä helpottaa lihasspasmeja ja parantaa 

verenkiertoa. TENS:issä (transcutaneous electrical nerve stimulation) ärsytetään ihon 

hermosäikeitä sähkövirran avulla, mikä heikentää kivun välittymistä. (Okeson ym. 2013) 
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3. TUTKIELMAN TAVOITTEET JA TIEDONHAUN MENETELMÄT 

 

Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään systemaattisena kirjallisuuskatsauksena TMD:n 

etiologiaan, oireisiin ja ilmenemismuotoihin liittyviä tekijöitä lapsilla ja nuorilla. Tavoitteena on 

löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitkä eri tekijät (ympäristö-, perinnölliset-, psykologiset- ja sosioekonomiset tekijät) 

johtavat leukanivelvaivojen syntymiseen lapsilla ja nuorilla? 

 Millä tavoin TMD ilmenee? 

 Vaikuttaako lapsen ikä TMD:n esiintymiseen tai ilmenemiseen? 

 

1.8 Tiedonhaku  

  

Materiaali kerättiin Ovid Medline- ja PubMed-tietokannoista käyttämällä hakutermejä “TMD”, 

“Temporomandibular joint disrord*”, “Temporomandibular joint dysfunct*”, “child*” ja 

“adolesc*”. Haku rajattiin englanninkielisiin julkaisuihin vuodesta 2000 nykyhetkeen. 

Tutkittavien iäksi valittiin 0-18 vuotta. Haku tuotti aluksi yhteensä 2023 tulosta, joista otsikon ja 

abstraktin perusteella valittiin 310 artikkelia. Näiden joukosta valittiin sisällön tarkemman 

analysoinnin perusteella 55 artikkelia. Poissulkukriteereitä olivat tutkittavien liian korkea ikä, 

poikkeava tutkimusaihe (jokin muu kuin TMD),  clinical trial-tyyppiset tutkimukset ja 

tutkimuksen heikko taso. Mukaan ei myöskään otettu sellaisia artikkeleita, joita ei ole saatavilla 

Oulun yliopiston kirjaston tietokannoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

 

 

 

 

 

 

4. TULOKSET 

 

1.9 TMD: esiintyvyys 

 

Aikuispopulaatiossa TMD:n oireiden ja kliinisten merkkien esiintyvyys on suhteellisen korkea, 

mutta lapsipopulaatiossa TMD:n esiintyvyydestä ei ole täysin yhtenäistä käsitystä. 

Tutkimuksissa esiintyvyysluvut vaihtelevat laajasti monien eri tekijöiden vuoksi. Näitä ovat 

muun muassa tutkimuspopulaation valinta ja koko, tutkimusmenetelmät, tutkittavat muuttujat 

sekä oireiden ja kliinisten merkkien kriteerit. Lisäksi joissain tutkimuksissa on saatettu käyttää 

aikuisille suunniteltuja tutkimusmenetelmiä, kuten kyselykaavakkeita, joissa ei ole otettu 

huomioon lapsen ikää ja kognitiivista kehitystä. Pitkittäistutkimuksissa TMD:n oireet ja merkit 

fluktioivat ajan myötä, ja on yleistä että oireet tulevat ja menevät ilman selkeää syytä. 

Lukuunottamatta harvinaisia sairauksia ja tiloja (esimerkiksi JVA eli juveniili idiopaattinen 

artriitti) purentaelimen toimintahäiriön oireet ja merkit ovat lapsipopulaatiossa useimmiten 

lieviä ja ajoittaisia. (Koch ym. 2009) 

Tutkittavien ikä vaikuttaa eroihin esiintyvyysluvuissa; pikkulapsilla esiintyvyys on alhaisempaa 

kuin murrosikäisillä. Myös sukupuolierot ilmenevät jo nuorella iällä, tytöillä TMD näyttää 

olevan yleisempi kuin pojilla, ja oireet näyttävät yleistyvän iän myötä. 

 

Taulukko 1. TMD:n esiintyvyyksiä lapsipopulaatioissa 

Tutkimus Maa Tutkimuspopulaatio 

(n) 

Ikä (v) TMD:n 

esiintyvyys (%) 

Barbosa ym. 

2011 

Brasilia 145 8-14 8-10 v: 49,3 

11-14v: 69,4 

Branco ym. 2013 Brasilia 93 6-14 Lievä: 36 

Keskivaikea: 26 

Vaikea: 12 
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Casanova-

Rosado ym. 2006 

Meksiko 506 14-25 46 

Castelo ym. 2005 Brasilia 99 3-5 34 

Conti ym. 2003 Brasilia 200 9-20 Lievä: 34 

Keskivaikea: 4% 

Emodi-Perlman 

ym. 2012 

Israel 244 5-12 4 (niveläänet) 

Engvall ym. 2007 Ruotsi 56, myotoninen 

dystrofia 

2,7-8 DM: 55 

Kontrollit: 23 

Farella ym. 2007 Italia 1291 10,1-16,1 4 (palautumaton 

dislokaatio) 

Hirsch ym. 2012 Saksa 1011 10-18 10 

Pereira ym. 2009 Brasilia 558 12 5  (pojat 2, 

tytöt 7) 

Sari ym. 2002 Turkki 394 9-14 Vaihduntavaihe: 

67,6 

Pysyvä hampaisto: 

58 

Tecco ym. 2011 Italia 1134 5-15 5-11v: 58 

12-15v: 28 

Thilander ym. 

2002 

Kolumbia 4724 5-17 25 

Tuerlings ym. 

2004 

    

Vanderas ym. 

2002 

Kreikka 314 6-8 Oireet: 46 

Löydäkset: 29 

Vierola ym. 2012 Suomi 483 6-8 35 

Weiler ym. 2013 Brasilia 161 10-19 14 

Wu ym. 2010 Saksa, Kiina 1058 (561 Saksa, 

497 Kiina) 

13-18 14 (Saksa 13, 

Kiina 15) 

 

TMD:n esiintyvyysluvuissa on laajaa vaihtelua tutkimusten välillä. Tähän vaikuttaa mm. 
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tutkittavien ikä, tutkimuspopulaation erityispiirteet, erot TMD:n diagnoosikriteereissä ja 

tutkimusmenetelmissä.  

 

Ruotsissa 3-15-vuotiaista 50%:lla oli vähintään yksi TMD-löydös, 3-5-vuotiailla oireet olivat 

vähäisiä. (Kohler ym. 2009) 

 

Eräässä julkaisussa TMD:n oireita ja löydöksiä esiintyy jo lapsuudessa, mutta ne ovat yleensä 

lievempiä kuin myöhemmällä iällä. (Emodi-Perlman ym. 2012) 

 

1.10 TMD:n etiologia 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä tekijät ennustavat TMD:tä pitkällä 

aikavälillä. Alkutilanteessa tutkittavat olivat 7-, 11- ja 15- vuotiata. Heidät tutkittiin 20 vuoden 

kuluttua uudelleen purentaelimen osalta. Nivelen naksumista ennusti hampaiden kuluminen, 

joka tässä tutkimuksessa oli ainoa TMD:tä vahvasti ennustava tekijä. (Carlsson ym. 2002) 

 

14-25-vuotiailla meksikolaisnuorilla TMD oli yhteydessä bruksismiin, psyykkisiin tekijöihin, 

kuten ahdistukseen, toispuoleiseen pureskelutapaan, ikään ja naissukupuoleen. Lisäksi 

havaittiin, että stressin vaikutus TMD:een oli riippuvaiden hampaiden menetyksestä. (Casanova-

Rosado ym., 2006) 

 

Amerikkalaisessa seurantatutkimuksessa oli mukana yhteensä 1996 11-vuotiasta tutkittavaa. 

Heidän oireitaan seurattiin kyselylomakkeen avulla 3 kuukauden välein kolmen vuoden ajan. 

Alkutilanteessa kivusta raportoineille tehtiin kliininen tutkimus. Naissukupuoli oli ainoa 

TMD:tä ennustava tekijä. TMD:n riskiä lisääviä tekijöitä olivat masennus, somaattiset oireet, 

huono itsetunto ja/tai suhtautuminen elämään sekä kivun esiintyminen tutkittavien vanhemmilla. 

Muut kiputilat suurensivat kasvokivun riskiä. (LeResche ym., 2006) 

 

Suomalaisilla lapsilla ja nuorilla varhaisella iällä esiintyneet dysfunktion merkit (suun 

motoriikan ongelmat, leukanivelen naksuminen) liittyivät suurentuneeseen TMD-riskiin 

myöhemmällä iällä. (Pahkala ym. 2002) 

 

Brasilialaisilla 8-14-vuotiailla lapsilla TMD:een liittyviä piirteitä olivat sensoristen toimintojen 
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poikkeavuudet, kasvojen asymmetria ja poikkeava huulen asema. (Kobayashi ym. 2014) 

 

Myös perinnöllisillä ja etnisillä tekijöillä voi olla vaikutusta TMD:n ilmenemiseen. Eräässä 

tutkimuksessa TMD:n esiintyvyys 13-18-vuotiailla kiinalaisilla oli alhaisempi kuin 

vastaavanikäisillä saksalaisilla. (Wu ym. 2010) 

 

1.10.1 Purennan poikkeavuudet 

 

Joidenkin rakenteellisten tekijöiden esim.  tietynlaiset kallon mittasuhteet ja pään ja kaulan 

rakenteelliset ominaisuudet on todettu  ainakin joissain määrin olevan yhteydessä TMD:n 

oireisiin ja löydöksiin. Tällaisia piirteitä ovat mm. kaularangan kallistuneisuus eteenpäin, long 

face-kasvotyyppi ja  maksillan suurentunut pituus tai sijainti anteriorisesti (prognathia). 

(Sonnensen ym. 2001) 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa syväpurenta liittyi jonkin verran TMD-vaivoihin, mutta yhteys ei 

ollut tilastollisesti merkittävä. (Carlsson ym. 2002) 

 

1.10.2 Parafunktiot ja bruksismi 

 

Parafunktioiden ja bruksismin on monissa  tutkimuksessa todettu olevan yhteydessä TMD:een, 

ja joidenkin julkaisujen mukaan niitä voidaan myös lapsilla ja nuorilla pitää TMD:n 

riskitekijöinä. (Casanova-Rosado ym. 2006; Conti ym. 2003) Murrosikäisillä yhteys on 

selvempi kuin pikkulapsilla (Emodi-Perlman ym. 2012). Brasilialaisessa tutkimuksessa 12-

vuotiailla TMD:n ja parafunktioiden välillä oli selvä yhteys, (Pereira ym. 2009) 

 

15-18-vuotiailla israelilaisnuorilla parafunktiot olivat tytöillä yleisempiä kuin pojilla, (Wincour 

ym. 2006) 

 

Eräässä tutkimuksessa 5-15-vuotiaista 78,8%:lla oli vähintään yksi oraalinen tapa (parafunktio). 

Niistä vain “jaw play” oli yhteydessä TMD:een. Yöaikaisella bruksismilla ja TMD:llä ei lapsilla 

ja nuorilla ole todettu olevan yhteyttä.  (Emodi-Perlman ym. 2012). Toisessa tutkimuksessa 

havaittiin, että useilla eri parafunktioilla (“jaw play”, pään nojaaminen käteen, purukumin 

jauhaminen) oli selkeä yhteys purentavaivoihin 15-16-vuotiailla. (Gavish ym. 2000).  
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Maitohampaistovaiheessa 3-5-vuotiailla epätyypillisen nielemistavan on todettu olevan 

yhteydessä  purentavaivoihin. (Castelo ym. 2005).  

 

9-14-vuotiailla turkkilaisilla leukanivelvaivoihin liittyviä parafunktioita olivat 

vaihduntavaiheessa sormen imeminen ja kynsien pureminen, ja pysyvässä hampaistossa 

bruksismi. (Sari ym. 2002) 

  

On vain vähän viitteitä, että hampaiden narskuttelu aiheuttaisi pysyviä vaurioita ja se yleensä 

häviää ajan myötä. On jopa esitetty, että bruksismi pikkulapsilla olisi pysyvien hampaiden 

puhkeamiseen liittyvä normaali, fysiologinen ilmiö. (Koch ym. 2009) 

 

7-17-vuotiailla kanadalaisilla yöaikaisen bruksismin esiintyvyys oli 15% ja päiväaikaisen 

hampaiden yhteenpuremisen (clenching) 12,4%. Yöaikainen bruksismi oli yhteydessä 

hampaiden kulumiseen, päänsärkyyn ja puremalihasten väsymiseen. Molemmilla parafunktioilla 

oli yhteys leukanivelen naksumiseen, puremalihasten väsymiseen ja suun rajoittuneeseen 

avaukseen, (Carra ym. 2011)  

 

1.10.3 Naissukupuoli 

  

Yleinen havainto monissa tutkimuksissa on, että purentaelimen toimintahäiriöön liittyviä oireita 

ja löydöksiä esiintyy tytöillä enemmän kuin pojilla. (Farsi ym. 2006, Leuin ym. 2011; Pereira 

ym. 2009; Tecco ym. 2011; Thilander ym. 2001, Wincour ym. 2006). Eräässä tutkimuksessa 

nuorilla naisilla (15-18 v) myös  parafunktioiden esiintyvyys on miehiä ylesempää. (Wincour 

ym. 2006) Pienillä lapsilla sukupuolierot ovat vähäisempiä, mutta lisääntyvät iän myötä.  

 

Joissain tutkimuksissa sukupuoli ei kuitenkaan vaikuttanut TMD:n esiintymiseen. (Vanderas 

ym. 2002, Kohler ym. 2009)  Syiksi on naisten miehiä yleisempää TMD:n esiintyvyyteen on 

esitetty esim. naisten alhaisempaa kipukynnystä ja stressinsietokykyä sekä eroja hormonaalisissa 

tekijöissä. (Farsi ym. 2006, Wincour ym. 2006)  

 

1.10.4 Purentaelimen kehitysvaiheiden merkitys TMD:n oireisiin 
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Yleinen havainto on, että pienillä lapsilla purentaelimistön toimintahäiriöiden esiintyvyys on 

vähäinen, mutta suurenee iän myötä. Leukanivel- ja puremalihaskipu oli eräässä tutkimuksessa 

kaksinkertainen pysyvässä hampaistossa verrattuna ensimmäiseen vaihduntavaiheeseen. 

(Thilander ym. 2002) Maitohampaiden  normaalia aikaisemman vaihdunnan ei ole todettu 

olevan  etiologisesti merkittävä TMD:een vaikuttava tekijä 4-6-vuotiailla. (Farsi ym. 2000)  

 

Turkkilaisilla 9-14-vuotiailla lapsilla tutkittiin parafunktioiden yhteyttä TMD:een purentaelimen 

eri kehitysvaiheissa. Vaihduntavaiheen hampaistossa TMD oli yhteydessä peukalon tai sormien 

imemiseen ja kynsien pureskeluun, pysyvässä hampaistossa taas TMD oli merkittävämmin 

yhteydessä bruksismiin. (Sari ym. 2002) 

 

1.10.5 Oireiden esiintyminen lapsuuden ja puberteetin aikana 

 

Malmön yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin alaleuan toiminnan, TMD:n ja 

päänsäryn yhteyttä keskosuuteen. Tutkittavat olivat 8-10-vuotiaita ja kontrollit olivat 

normaalissa aikataulussa syntyneitä. Hyvin varhain syntyneillä (vk 29-32) protruusiokapasiteetti 

oli pienempi muihin ryhmiin verrattuna, ja erittäin varhain (vk 29) syntyneillä laterotruusio 

vasemmalle oli vähäisempää. TMD-kivussa, päänsäryssä, parafunktioissa ja muissa löydöksissä 

ei havaittu eroja eri ryhmien tai sukupuolien välilä. (Paulsson ym. 2009)  

 

Saksalaisessa tutkimuksessa murrosiän etenemisen vaikutuksesta TMD:n esiintyvyyteen 10-17-

vuotiailla. TMD-oireet lisääntyivät murrosiän myötä tytöillä poikia enemmän. RDC/TMD-

diagnoosit yleistyivät puberteetin edetessä molemmilla sukupuolilla. (Hirsch ym. 2012) 

 

Brasilialaisessa tutkimuksessa seurattiin 11-vuotaiden TMD-oireita kyselylomakkeen avulla 3 

vuoden ajan. Masennus, somaattiset oireet, huono itsetunto ja neutraali tai tyytymätön 

suhtautuminen elämään liittyivät suurentuneeseen TMD-kivun riskiin. Muita TMD:een liittyviä 

tekijöitä olivat kiputilojen esiintyminen sekä vanhemmilla esiintyneet kivut. (LeResche ym. 

2006) 

 

1.10.6 Psyykkiset tekijät 

 

6-8-vuotiailla kreikkalaislapsilla virtsan suurentunut adrenaliinipitoisuus liittyi lisääntyneeseen 
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leukanivelarkuuteen. Tutkimuksessa adrenaliinipitoisuuden määritystä käytettiin emotionaalisen 

stressin mittarina. (Vanderas ym. 2002) 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa ahdistus ja masennus olivat selvästi yheydessä TMD:een muiden 

taustatekijöiden ohella (Nilsson ym. 2013). Myös meksikolaisnuorilla koettu ahdistuneisuus 

liittyi suurentuneeseen TMD-riskiin ja kipu-diagnoosien määrään (Casanova-Rosado ym. 2006). 

Yhdisvaltalaisaineistossa TMD:tä ennustavia tekijöitä olivat mm. psyykkiset oireet sekä 

neutraali tai negatiivinen suhtautuminen elämään. (LeResche ym. 2007) 

 

1.10.7 Muut TMD:n etiologiaan vaikuttavat tekijät 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että niskan, hartian ja selän lihasten kivuilla oli yhteys 

TMD:een. M. trapetziuksen kipuun liityi 12,2-kertainen, niskasärkyyn 2,7-kertainen ja 

selkäkipuun 3-kertainen TMD-riski oireettomiin kontrolleihin verrattuna. (Vierola ym. 2012) 

 

HRQL (health related quality of life) mittaa terveyteen liittyvää elämänlaatua toiminnallisen 

terveyden ja koetun hyvinvoinnin avulla. Ruotsissa 11-18-vuotiailla HRQL oli alhaisempi niillä, 

joilla esiintyi TMD-kipua useammin kuin kerran viikossa. (Jedel ym. 2007) 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa 8-10-vuotiailla ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla ei ollut eroja 

TMD:n oireissa, kliinisissä merkeissä tai diagnoosien määrässä verrattuna normaalissa 

aikataulussa syntyneisiin. Keskosena  syntyneillä alaleuan liikelaajuudet olivat kontrolleja 

pienemmät, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä (Paulsson ym. 2009). 

 

Suomalaisessa 31-vuotisen kohorttitutkimuksen aineistoon perustuvassa tutkimuksessa 

vanhempien masennuksella oli yhteys heidän jälkeläistensä TMD-oireisiin. Äidin 

raskaudenaikaisella masennuksella ei ollut yhteyttä lasten leukanivelongelmiin, mutta 

vanhempien masennus jälkikasvun lapsuuden aikana liittyi suurentuneeseen kasvokivun ja 

leukanivelkivun riskiin. Tutkijat arvelevat, että vanhempien masennus voi olla syynä TMD:n 

kehittymiselle heidän lapsillaan (Pelkonen ym. 2013). 

 

1.10.8 Nivelmuutokset  
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Sveitsiläisessä tutkimuksessa 223 eri-ikäistä JIA-potilasta seurattiin 4,6 vuoden ajan. 

leukanivelartriitin esiintyvyys tässä populaatiossa oli 38,6 %. (Cannizzaro ym. 2011) 

 

1.11 Oikomishoito ja TMD 

 

On edelleen epäselvää, vaikuttaako lapsuuden oikomishoito TMD:n kehittymiseen 

myöhemmällä iällä. Kirjallisuudessa tulokset vaihtelevat, joissain lähteissä oikomishoidon on 

todettu vaikuttavan positiivisesti purentaelimen toimintaan (Koch ym. 2009). 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa oli mukana 4724 lasta ja nuorta. Heillä keskivaikean tai vaikean 

TMD:n oli sivualueen ristipurennassa 10.3 %, etualueen avopurennassa 8.2 %, Angle III-

purennassa 5.3 % ja >6mm horisontaalisessa ylipurennassa 4.0% (Thilander ym. 2002). 

Toisaalta Pohjois-Amerikkalaisessa kohorttitutkimuksessa oikomishoidon ja purentavirheiden ei 

havaittu olevan lainkaan yhteydessä leukanivelongelmiin. Kirjoittajien mukaan oikomishoito 

aiheuta eikä ehkäise TMD:tä, eikä aiempi oikomishoito suurenna pitkäkestoisen TMD:n riskiä 

(Macfarlane ym. 2009). Samaan tulokseen päädyttiin brasilialaisessa tutkimuksessa, jossa 

verrattiin TMD:n oireiden ja löydösten esiintyvyyttä ennen ja jälkeen oikomishoidon. Eroja 

TMD:n esiintyvyydessä ei havaittu niiden henkilöiden välillä, joilla oli purentavirhe, mutta joita 

ei oikomishoidettu verrattuna oikomishoidettuihin. Tutkimuksen perusteella oikomishoito ei 

vaikuta TMD:n esiintyvyyteen. (Conti ym. 2013).   

 

Oikomishoidon positiivista, suojelevaa vaikutusta TMD:n suhteen esittää ruotsalainen  

pitkittäistutkimus, jossa seurattiin TMD-oireiden ja löydösten esiintyvyyttä ennen oikomishoitoa 

ja hoidon jälkeen. II luokan purentavirheen suhteen TMD oli seuranta-ajan jälkeen yleisempää, 

jos potilas ei saanut oikomishoitoa verrattuna oikomishoitoa saaneisiin. Oikomishoidon aikana 

kipu maksimaalisissa liikkeissä ja lihasten palpaatioarkuus vähenivät. Leukanivelen 

palpaatioarkuus sen sijaan lisääntyi molemmissa ryhmissä. Tutkimuksen mukaan 

oikomishoidosta on hyötyä niille, joilla on oireilua ennen hoitoa, mutta sillä ei ole vaikutusta 

TMD-riskiin. (Egermark ym. 2005).  

 

Ruotsissa tutkittiin TMD:n esiintyvyyttä 17 vuotta oikomishoidon jälkeen. Tutkittavia oli alun 

perin 50, joista 17 vuoden jälkeen kyselyyn vastasi 40 ja kliiniseen tutkimukseen osallistui 31. 

Tutkimukseen osallistuneilla esiintyvyydet olivat vastaavia kun kontrolliryhmällä. Tulosten 
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mukaan TMD-riski ei suurene oikomishoidon jälkeen. (Egermark ym. 2005) 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa seurattiin TMD-oireiden esiintymistä 11–15-vuotiailla tytöillä, 

joilla oli Agle II-purentavirhe. Osa potilaista oli oikomishoidossa, osa ei. Kahden vuoden 

seurannassa TMD-oireet lisääntyivät hoitamattomilla, mutta eivät oikomishoidossa olevilla. 

Leukanivelen palpaatioarkuutta esiintyi Angle II-purennassa, ja se lisääntyi molemmissa 

ryhmissä. Oikomishoidossa olevien kipu alaleuan liikkeissa ja lihasten palpaatioarkuus 

vähenivät.. Tutkijoiden johtopäätös oli, että oikomishoito ei lisää TMD:n riskiä tai pahenna 

oireita, vaan siitä voi olla hyötyä niille, joilla oireita esiintyi ennen oikomishoitoa (Henriksson 

ym. 2000).  

 

Samaan tulokseen päädyttiin saksalaisessa tutkimuksessa, jossa oikomishoidon jälkeen 

bruksismia ja kulumisfasetteja havaittiin vähemmän kuin kontrolleilla, ja bruksismi väheni 

hoidon aikana 43 %. Tutkijan mukaan oikomishoito ei lisää TMD:n riskiä ja voi parafunktioiden 

vähentämisen kautta edistää suun terveyttä (Hirsch ym. 2004). Angle III-purennan vuoksi 

oikomishoidetuila lapsilla ei hoidolla ole havaittu vaikutusta leukanivelen toimintahäiriön 

esiintymiseen, mutta hoidon jälkeen lihas-ja nivelkivut vähenivät (Kurt ym. XX????).  

 

Suomalaisessa tutkimuksessa TMD:een liittyviä rakenteellisia poikkeavuuksia lapsilla ja 

nuorilla olivat suurentunut tai pienentynyt horisontaalinen ylipurenta ja avopurentataipumus. 

(Pahkala ym. 2002).   

 

8-18-vuotiailla brasilialaisilla TMD:een liittyviä piirteitä olivat suurentunut horisontaalinen 

ylipurenta ja long face-kasvotyyppi. (Pereira ym. 2009) 

 

Sivualueen ristipurenta on joidenkin tutkimusten mukaan yhteydessä leukanivelongelmiin, 

mutta on myös julkaisuja joissa on todettu, että näiden kahden välillä ei ole selvää yhteyttä. 

Italialaisessa tutkimuksessa sivualueen ristipurennan yhteydessä TMD:n esiintyvyys 5-15-

vuotiailla oli 60 %. (Tecco ym. 2011). Toispuoleinen sivualueen ristipurenta on 

molemminpuolista yleisempi, ja se on useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä TMD-

oireisiin (Thilander ym. 2011, Vanderas ym. 2013).  

 

6-8-vuotiailla kreikkalaisilla purentaelimistön toimintahäiriöön liittyviä tekijöitä olivat 
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sivualueen ristipurenta, suuri horisontaalinen ylipurenta, parafunktiot ja virtsan suurentunut 

adrenaliinipitoisuus. (Vanderas ym. 2002) 

 

5-17-vuotiailla kolumbialaislapsilla TMD:een merkittävästi liittyviä purennallisia ominaisuuksia 

olivat sivualueen ristipurennan lisäksi  etualueen avopurenta, Angle III ja huomattavan suuri 

horisontaalinen ylipurenta (Thilander ym. 2002).  

 

Italialaisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 1291 nuorta 10-16-vuotiasta nuorta, sivualueen 

ristipurenta ei ollut yhteydessä leukanivelen naksumiseen. Sivualueen ristipurennan ja 

palautumattoman discuksen dislokaation välillä ei havaittu yhteyttä. (Farella ym. 2007)  

 

 

Kuva 10. Sivualueen ristipurenta 

 

1.12 Oireet ja löydökset 

 

Turkulaisessa tutkimuksessa TMD-oireet olivat tytöillä yleisempiä kuin pojilla. TMD:n 

kliinisillä merkeillä oli suuri yhteys palpaatioarkuuteen ja päänsärkyyn. (Liljeström XXXXX). 

Kolmevuotiaisiin verrattuna kipu pureskelun yhteydessä, leukojen väsyminen ja TMJ:n 

naksuminen olivat yleisempiä vanhemmilla lapsilla. Säännöllistä lääkitystä käyttävillä oireet 

olivat yleisempiä. (Kohler ym. 2009) 

 

Suomalaisessa PANIC Study –tutkimuksessa selvitettiin TMD:n kliinisten merkkien ja kivun 

esiintyvyyttä ja merkitystä sekä kivun ominaisuuksia lapsilla. Tutkittavat olivat 6-8-vuotiaita 

kuopiolaisia. 35%:lla esiintyi vähintään yksi kliininen TMD:n oire tai löydös, joista yleisimpiä 

olivat deviaatio, TMJ-äänet sekä puremalihasten palpaatioarkuus. Eroja tyttöjen ja poikien 

välillä ei ollut. Alaraajasärkyyn ja kasvokipuun liittyi suurentunut TMD-riski. Päänsärky ja 

alaraajakipu lisäsivät kaikkien kliinisten löydösten riskiä, selkäkipu ainoastaan TMD-
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kipuoireiden riskiä. (Vierola ym. 2012) 

 

1.12.1 Kipu ja niveläänet 

 

Ruotsissa tutkittiin TMD:n esiintyvyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä 3-15-vuotiailla lapsilla ja 

nuorilla 20 vuoden ajan. 3-5-vuotiailla TMD-kipuoireet olivat harvinaisia. (Kohler ym. 2009) 

Toisessa seurantatutkimuksessa 10- ja 15-vuotiailla yleisimpiä oireita olivat leukanivelen 

naksuminen (2 % - 7 %), toistuva päänsärky (6 % - 13 %) ja leukojen väsyminen (3 % - 9 %). 

Vaikeita oireita esiintyi 5-9 %:lla. (Kohler ym. 2009) 

 

1.12.2 Päänsärky 

 

Suomalaisessa tutkimuksissa TMD oli yleisempi lapsilla, joilla esiintyi päänsärkyä, niska-

hartiakipua tai selkäkipua. Tutkimuksen kirjoittavat ovat sitä mieltä, että olisi tärkeää kiinnittää 

enemmän huomioita niska-hartiakivun ja TMD:n väliseen yhteyteen. (Vierola ym. 2012) 

 

Päänsärky on muiden kasvojen ja pään alueen kiputilojen ohella yleinen TMD:ssä esiintyvä oire.  

Brasilialaisella hammasklinikalla tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 93 6-14-vuotiasta lasta. 

TMD-riski oli keskivaikeassa päänsäryssä 3-kertainen ja vaikeassa pääsäryssä 16-kertainen 

verrattuna terveisiin. Tutkimuksessa ei havaittu eroavaisuuksia TMD:ssä iän tai sukupuolen 

suhteen. (Branco ym. 2013)  

 

Myös toisessa tutkimuksessa (n=547) päänsäryn todettiin olevan yleinen oire lihasarkuuden 

ohella. Ja tytöillä oireet olivat yleisempiä (Barbosa). Päänsäryn on todettu olevan yleisempi 

naispuolisilla henkilöillä sekä säännöllistä lääkitystä saavilla. (Kohler ym. 2009) 

 

Turkulaisessa tutkimuksessa päänsärky oli 6- ja 13-vuoden ikäisillä lapsilla TMD yhteydessä 

sekä jännitys- että migreenityyppiseen päänsärkyyn, kun taas heidän äideillään TMD liittyi 

merkittävästi lähinnä migreeni-tyyppiseen päänsärkyyn. (Liljeström ym. 2007) 

 

Ruotsissa 12-19-vuotiailla nuorilla TMD-kivun ja päänsäryn välillä on merkittävä yhteys, ja 

yhteys on sitä voimakkaampi mitä voimakkaampaa päänsärky on. Lisäksi TMD-kipu liittyi 

niska- ja selkäkipuun sekä lisääntyneeseen ahdistukseen, masennukseen ja somaattisiin 
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vaivoihin. Suurella osalla nuorista, joilla esiintyy päänsärkyä, ilmenee myös TMD-kipua. 

(Nilsson ym. 2013) 

 

1.12.3 Palpaatioarkuus 

 

Puremalihasten ja leukanivelten palpaatioarkuus ovat yleisiä TMD:ssä. Ruotsalaisessa 

seurantatutkimuksessa palpaatioarkuus oli yleisin kliininen merkki (21–32%), ja parafunktiot 

olivat yleisiä lapsilla ja nuorilla. Palpaatioarkuutta on havaittavissa enemmän lapsilla, joilla on 

TMD-oireita, kuten pureskelun aikana esiintyvää kipua/arkuutta. (Kohler ym. 2009) Eräässä 

tutkimuksessa pojilla palpaatioarkuus oli yleisempää kuin tytöillä. (Emodi-Perlman ym. 2012)  

 

1.12.4 Suun avauksen rajoittuminen 

 

Osassa tämän kirjallisuuskatsauksen artikkeleista TMD:n yhteydessä voi lapsipopulaatiossa 

esiintyä suun avauksen rajoittumista. (Bonjamin ym. 2005; Emodi-Perlman ym. 2012).  

 

Joidenkin tutkimusten mukaan TMD ei vaikuta alaleuan liikelaajuksiin. (Hirsch ym. 2006) 

Rajoittunut avaus voi liittyä myös joihinkin sairaustiloihin. Ruotsalaistutkimuksessa 56 

myotonisesta dystrofiasta kärsivillä potilailla TMD- oireiden ja löydösten esiintyvyys oli 

huomattavasti suurempi kuin terveillä kontrolleilla. (Engvall ym. 2007) 

 

1.12.5 Purentavoiman alentuminen 

 

Joissain tutkimuksissa TMD:n yhteydessä on raportoitu purentavoimien alentumista. 12-18-

vuotiailla brasilialaisnuorilla purentavoimien havaittiin TMD:ssä olevan alentuneet tytöillä, 

mutta ei pojilla. (Bonjamin ym. 2005) Toisen tutkimuksen mukaan nuorilla, joilla on todettu 

purentaelimien toimintahäiriöitä, purentavoimat olivat heikompia kontrolleihin verrattuin. 

Lisäksi purentavoimilla oli negatiivinen korrelaatio leukakulman suuruuteen (NSL/ML) ja 

vertikaaliseen ylipurentaan. (Pereira ym. 2007) 

 

1.12.6 Muut oireet 

 

Puheen häiriöillä ei 8-12-vuotiailla brasialaislapsilla ollut yhteyttä purentaelimen toiminnan 

häiriöihin. Purennan muutoksilla voi olla vaikutusta kirjaimien ääntämiseen, ja joihinkin 
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purentavirheisiin liittyi enemmän puhehäiriöitä. (Pizolato ym. 2011) 

 

1.13 Kuvantaminen lasten ja nuorten TMD:n diagnostiikassa 

 

12-vuotiailla TMD:stä kärsivillä brasiliaisnuorilla, tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin ultraäänen 

ja tomografian avulla niveltilaa ja kondyylien asemaa.  Nivelkapselin ja kondyylin 

lateraalipinnan välisessä etäisyydessä ei havaittu eroja vasemman ja oikean puolen nivelten sekä 

sukupuolien välilä. Kontrollien ja TMD-ryhmän välillä havaittiin ero kondyylin posteriorisen 

aseman suhteen, mutta tutkijoiden mielestä sen perusteella ei voida osoittaa, että kondyylin 

posteriorinen asema on TMD:tä ennustava tekijä. (Pereira ym. 2011) 

 

1.14 TMD:n hoito lapsilla ja nuorilla 

 

Eräässä tutkimuksessa haluttiin selvittää purentakiskon tehokkuutta bruksaavilla lapsilla. 

Tutkittavat olivat 3-6-vuotiaita, ja he käyttivät kovaa purentakiskoa 2 vuoden ajan. Purentakisko 

vähensi avausliikkeen deviaatiota, mutta sille ei kokeen jälkeen havaittu vaikutusta hampaiden 

kulumiseen, bruksismiin tai ahdistuneisuuteen (Restrepo ym. 2001).  

 

Ruotsalaisnuorilla purentakiskon havaittiin olevan TMD:n hoidossa tehokkaampi verrattuna 

rentoutusharjoituksiin tai lyhyeen informointiin. (Wahlund ym. 2003) 
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5. POHDINTA 

 

Purentaelimen toimintahäiriö eli TMD on monitekijäinen vaiva. Oireet ja kliiniset löydökset 

vaihtelevat riippuen vaivan alkuperästä. Hammaslääkärin on tärkeä osata nähdä ja tutkia potilas 

kokonaisuutena, koska kipu voi johtua monista eri taustatekijöistä (purentavirheet, rakenteelliset 

poikkeavuudet, oraaliset tavat, bruksismi, traumat, stressi), jotka voivat vaikuttaa purentaelimen 

toimintaan. Esimerkisi stressiin voi liittyä lihasjännityksen lisääntymistä tai hampaiden 

narskuttelua, ja tällöin oikea tapa puuttua ongelmaan on pyrkiä vähentämään stressiä. TMD:n 

oireet voivat vaihdella laajasti, mutta tietyt oireet ovat vaivalle tyypillisiä. Epäspesifiset oireet 

voivat viitata siihen, että ongelman syy on jossain muualla. Lapsilla ja nuorilla TMD:n 

esiintyvyys on tutkimusten perusteella yleistä, mutta koska eri tutkimusten välillä on eroja 

tutkimusmenetelmissä, -populaatioissa ja –kriteereissä, tulokset vaihtelevat eri muuttujien 

suhteen. Tytöillä TMD näyttää olevan poikia yleisempää, ja oireet lisääntyvät iän myötä. Jotkin 

purentavirheet, kuten sivualueen ristipurenta, avopurenta ja suurentunut horisontaalinen 

ylipurenta, saattavat liittyä suurentuneeseen TMD-riskiin. Oikomishoito voi auttaa 

ennaltaehkäisemään purentavirheestä johtuvia leukanivelvaivoja, mutta toisaalta joissain 

julkaisuissa oikomishoidolla ei ollut juurikaan vaikutusta TMD:n ilmenemiseen myöhemmällä 

iällä. TMD:n hoidossa on tärkeää etiologisten tekijöiden eliminoiminen. Parafunktioiden ja 

bruksismin on huomattu olevan yhteydessä TMD:n esiintymiseen lapsilla ja nuorilla, ja onkin 

tärkeää osata puuttua parafunktioihin, kuten peukalon imemiseen tai kynsien pureskeluun, sillä 

ne voivat aiheuttaa oireita. Lasten ja nuorten TMD:n hoidosta ja sen vaikutuksista löytyi 

suhteellisen vähän tutkimuksia. Bruksismipotilailla purentakisko näyttää olevan hyödyllinen 

oireiden vähentämisessä. Kaikkia potilaita tulee informoida vaivan luonteesta ja antaa ohjeita 

omahoitoon, joilla oireita voidaan lievittää.  
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