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> YHTEENVETO
Kissojen tavallisimpia suu- ja hammassairauksia 
ovat hampaiden kiinnityskudosten sairaudet, 
hammasresorptiot, murtuneet hampaat sekä 
kissan krooninen gingivostomatiitti. Omista-
jan on vaikea epäillä lemmikillään suun alueen 
sairautta, sillä kissat eivät useinkaan selvästi 
ilmaise kipua ja syövät sairaudesta huolimatta 
normaalisti. Huolellinen suun ja hampaiden 
tutkiminen kuuluukin kissalle tehtävään terveys-
tarkastukseen. Perusteellinen suuontelon alueen 
tutkimus ei kuitenkaan ole mahdollista ilman 
rauhoitusta ja hammasröntgenkuvausta, joten 
hereillä tai ilman röntgenkuvausta tehty tutki-
mus ei paljasta koko ongelman laajuutta. Rönt-
genkuvaus on myös välttämätön oikean hoidon 
valitsemiseksi. Suu- ja hammassairauksien hoito 
ja ennaltaehkäisy perustuvat kotihoidon lisäksi 
siihen, että eläinlääkäri tutkii ja puhdistaa ham-
paat sekä suuontelon säännöllisesti. Kivuliaat, 
tulehdusta ylläpitävät ja ennusteeltaan toivotto-
mat hampaat poistetaan tarvittaessa. Hammas-
sairauksia voidaan hoitaa myös endodonttisten 
toimenpiteiden sekä parodontaalikirurgian avul-
la. Tukihoitona käytetään sairaudesta riippuen 
lääkinnällisiä hoitoja.

> SUMMARY
The most common oral and dental diseases in 
cats are periodontal disease, tooth resorption, 
tooth fractures and feline chronic gingivosto-
matitis. Owners rarely report signs in their cat. 
A visual oral examination should be performed 
on every feline patient, although a clinical 
examination alone cannot fully evaluate the 
condition of the oral cavity. Sedation and intra-
oral radiographs are required to properly exa-
mine oral conditions and to choose appropriate 
therapy. In addition to home care, oral health is 
maintained with regular intraoral examinations 
and cleanings performed by a veterinarian. 
Oral surgery must be considered if the cat has 
painful or diseased teeth or teeth maintai-
ning inflammation. In some cases endodontic 
procedures or periodontal surgery can be useful 
in returning a tooth to normal function. Medi-
cal management is often combined with oral 
surgery.
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•   

YDINKOHDAT:

•  Kissojen tavallisimmat suuon-
telon sairaudet ovat hampai-
den kiinnityskudosten sairaudet, 
hammasresorptiot, murtuneet 
hampaat sekä krooninen gin-
givostomatiitti.

•  Kissat eivät tavallisesti oireile 
suun kipua, joten suu ja ham-
paisto tulee tutkia jokaiselta kis-
sapotilaalta.

•  Diagnoosi ja hoitopäätös perus-
tuvat rauhoitetun kissan suuon-
telon tutkimukseen ja röntgen-
kuvaukseen.

•  Kissan suuhygienian ylläpito 
edellyttää hampaiden kotihoitoa.

Artikkeli tuli toimitukseen 21.4.2015.

JOHDANTO

Suu- ja hammassairaudet ovat kissoilla 
tavallisia ja ilman suun alueen huolellista 
tutkimista usein alidiagnosoituja sairauk-
sia. Yleisimpiä kissojen suu- ja hammassai-
rauksia ovat hampaiden kiinnityskudosten 
sairaudet, hammasresorptiot, murtuneet 
hampaat sekä kissan krooninen gingivos-
tomatiitti. Suuontelon sairaudet aiheut-
tavat kissalle kipua ja ovat riski kissan 
yleisterveydelle, sillä bakteerit voivat levitä 
suuontelosta verenkierron kautta muual-
le elimistöön. Parodontiittia sairastavilla 
koirilla on todettu tulehduksellisia muu-
toksia maksassa, munuaisissa ja sydämes-
sä.1,2 Kissoilla vastaavia tutkimuksia ei ole 
tehty, mutta hampaan kiinnityskudosten 
sairauksien on epäilty vaikuttavan kissan 
yleisterveyteen.3 Perifeeristen muutosten 
lisäksi hammassairaudet voivat aiheuttaa 
kroonisia ylähengitystieoireita, silmävuo-
toa sekä tulehduksellisia fisteleitä ylä- ja 
alaleuan iholle sekä suun limakalvoille.4,5 
Yllä mainittujen lisäksi kissoilla tavataan 
suuontelossa myös eosinofiilisia sairauksia 
sekä kasvainsairauksia.

HAMPAIDEN 
KIINNITYSKUDOSSAIRAUDET

Hampaiden kiinnityskudossairauksia ovat 
gingiviitti eli ientulehdus sekä parodontiitti 
eli hampaan kiinnityskudosten tulehdus. 
Ientulehdus on palautuva muoto kiinnitys-
kudossairaudesta eikä hoidettuna aiheuta 
pysyviä vaurioita hampaita ympäröiviin 
kudoksiin. Parodontiitti on hampaita ym-
päröivien kudosten tulehdussairaus, joka 
tuhoaa hampaan kiinnityskudoksia eli ien-
tä, parodontaaliligamentin sidekudossäi-
keitä sekä hammasta ympäröivää alveoli-
luuta. Sekä ientulehdus että parodontiitti 
ovat tavallisia kissoilla ja niiden esiinty-
vyys lisääntyy iän noustessa.6,7 Verhaertin 
ym.6 mukaan 73 %:lla kissoista on kliini-
nen ientulehdus ja 19 %:lla parodontiitti. 
Obduktiotutkimuksessa todettiin 52 %:lla 
yli 4-vuotiaista kissoista hampaan kiinni-
tyskudossairaus ja 40 %:lla yli 9-vuotiaista 
kissoista parodontiitti.11

Hampaan kiinnityskudossairauden ai-
heuttavat hampaan pinnalla olevat plak-
kibakteerit.8,9 Plakki on hampaan pinnal-
le, ienrajaan ja hampaiden väliin kertyvä 
biofilmi, jossa on jopa 500 eri bakteerila-
jia.10 Plakista muodostuu hammaskiveä, 
kun syljen mineraalit yhtyvät plakkiin.11 
Plakki mineralisoituu 2–3 päivän aikana.9 

Hammaskivi ei itsessään aiheuta kiinni-
tyskudossairautta, mutta sen epätasaisel-
le pinnalle kertyy helposti plakkia ja siksi 
sen huolellinen poisto on tärkeää suuhy-
gienian ylläpidossa. Aluksi plakki sisältää 
pääasiassa aerobisia ja gram-positiivisia 
bakteereja, jotka käyttävät runsaasti happea 
ja muodostavat siten otolliset olosuhteet 
anaerobisille bakteereille erityisesti ien-
taskuissa.8,9 Anaerobiset gram-negatiiviset 
bakteerit sekä niiden tuottamat entsyymit 
ja toksiinit aiheuttavat parodontiitin.9,12 Itse 
plakin lisäksi yksilön paikallinen immuu-
nipuolustuksen vaste bakteeriplakille voi 
lisätä tulehdusta ja kudostuhoa hampaita 
ympäröivissä kudoksissa.9 Tietyillä yksi-
löillä on myös muita enemmän patogee-
nisia bakteereja plakissa. Plakin määrä ei 
olekaan tulehduksen synnyn ja voimak-
kuuden kannalta niin merkittävä kuin sen 
laatu sekä ympäröivien kudosten reaktio 
plakkibakteereihin.9 Kaikki kissat eivät ke-
hitä parodontiittia, vaikka kaikilla kissoilla 
on hampaiden pinnalla plakkia.

Suun kudosten yksilöllisen vasteen li-
säksi myös monet muut tekijät vaikuttavat 
parodontiitin kehittymiseen. Luonnol-
linen hampaiden puhdistuminen pures-
kelun seurauksena huononee, jos kissalla 

on virheellinen purenta, hampaita puut-
tuu tai ravinto on pehmeää.13 Hampaiston 
ahtautuminen joko brakykefalian tai yli-
määräisten hampaiden takia altistaa myös 
kiinnityskudossairaudelle.6,13 Systeemisai-
raudet, kuten diabetes mellitus, erilaiset 
viroosit sekä immuunikatotaudit voivat 
huonontaa elimistön immuunivastetta ja 
johtaa kudosten epänormaalin voimak-
kaaseen vasteeseen plakkibakteereille.12 
Erityisesti diabetes mellitus on kiinnitysku-
dossairauksien kannalta merkittävä yleis-
sairaus. Hoitamattoman parodontiitin on 
puolestaan ihmisillä todettu heikentävän 
glukoositasapainon hallintaa diabetes mel-
litus -potilailla.14 Ihmisellä perinnöllisten 
tekijöiden on todettu vaikuttavan paro-
dontiitin kehittymiseen.9,12,13 Sama pätee 
luultavasti myös eläimiin.

Ientulehduksen oireet ovat ikenen tur-
poaminen, punoitus ja verenvuoto.15 Ien-
tulehdus paranee, kun eläinlääkäri hoitaa 
hampaat ja niitä hoidetaan säännöllises-
ti kotona.8 Joillain yksilöillä ientulehdus 
etenee nopeasti parodontiitiksi, kun taas 
toisilla eteneminen tapahtuu vasta pitkän 
ajan kuluessa tai ei lainkaan.12 Syy yksilöl-
lisiin vaihteluihin on epäselvä.12 Nuorilla 
kissoilla tavataan toisinaan pysyvien ham-
paiden puhkeamisen yhteydessä juveniilia 
hyperplastista gingiviittiä, joka oireilee 
ikenien poikkeuksellisen voimakkaana 
tulehduksena sekä liikakasvuna. Ikenet 
ovat tällöin herkkiä vuotamaan verta ja 
kissan hengitys haisee pahalle.16 Alttius 
tulehdukselle helpottaa iän myötä, mutta 
nuorena tehty säännöllinen hammashoi-
to sekä hampaiden kotihoito on tärkeää, 
jotta tulehduksen eteneminen parodontii-
tiksi voidaan estää.16 Tarvittaessa ikenen 
liikakasvua voidaan poistaa kirurgisesti, 
jotta hampaiden puhtaanapito helpottuu.16

Parodontiittia sairastava kissa voi olla 
oireeton tai sillä voi olla pahanhajuinen 
hengitys ja verta vuotavat ikenet. Jotkut 
kissat välttävät kovan ruuan pureskelua 
tai syövät huonommin. Myös krooninen 
sierain- tai silmävuoto sekä ylähengitys-
tieoireet voivat johtua pitkälle edenneen 
parodontiitin aiheuttamasta periapikaa-
litulehduksesta yläleuan alueella.4,5 Pa-
rodontiitin aiheuttamia muutoksia suun 
tutkimuksessa ovat syventyneet ientaskut, 
ikenien vetäytyminen, alveoliluukato, ham-
paan epänormaali liikkuvuus sekä furkaa-
tioleesiot eli juurten haaraumakohdan luu-
kato (kuva 1).15 Parodontiitin aiheuttama 
kudostuho voi olla yleistynyt tai esiintyä 
vain muutaman hampaan alueella.9 Ilman 
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hoitoa se johtaa hampaan irtoamiseen.9 
Toisin kuin ientulehdus, parodontiitin ai-
heuttama alveoliluukato on perinteisin hoi-
tokeinoin palautumaton. Luukato voidaan 
kuitenkin pysäyttää riittävän usein teh-
dyllä, huolellisella hammashoidolla eläin-
lääkärissä sekä hampaiden kotihoidolla.13 
Juveniilin hyperplastisen gingiviitin tavoin 
nuorilla kissoilla tavataan myös juveniilia 
parodontiittia, jossa kiinnityskudostuho 
on epätavallisen nopeaa ja voimakasta.16 
Erityisesti siamilaisilla, somaleilla ja maine 
coon -kissoilla on epäilty alttiutta juvenii-
lille parodontiitille.16

Kiinnityskudossairauksien diagnos-
tiikka perustuu huolelliseen koko pään 
sekä suun ja hampaiden tutkimukseen 
yleisanestesiassa sekä hampaiston rönt-
genkuvaukseen. Kliiniseen tutkimukseen 
kuuluvat ientulehduksen asteen määrit-
täminen, hampaan kiinnityskudostuhon 

arviointi mittaamalla ientaskujen syvyys ja 
ikenien vetäymä, ienylikasvun ja hampaan 
liikkuvuuden määrittäminen sekä mah-
dollisen furkaatioleesion arvioiminen.15 
Kissoilla voidaan nähdä kulmahampaiden 
alueella myös epänormaalia kulmahampai-
den ulostyöntymistä (supereruption) sekä 
alveoliluun laajenemista ulospäin (buccal 
bone expansion), jotka voivat liittyä paro-
dontiittiin.17,18 Koko hampaiston röntgen-
kuvaus on välttämätöntä alveoliluukadon 
määrän arvioimiseksi sekä mahdollisten 
periapikaalitulehdusten ja resorptioiden 
toteamiseksi (kuva 2).19 Lommer ym.17 to-
tesivat hammashoitoon tulleiden kissojen 
koko hampaiston röntgenkuvissa vain 28 
%:lla kissoista olevan normaali alveoliluu. 
Toisessa tutkimuksessa kissoilla, joilla ei 
todettu epänormaaleja löydöksiä hammas-
tarkastuksessa, 42 %:lla löytyi kliinisesti 
merkittäviä löydöksiä koko hampaiston 

röntgenkuvauksessa.19

Kiinnityskudossairauksien hoitoon 
kuuluvat plakin ja hammaskiven säännölli-
nen poisto nukutetulta ja intuboidulta kis-
salta sekä tulehdusta ylläpitävien tai ennus-
teeltaan toivottomien hampaiden poisto. 
Lisäksi on pidettävä huolta hampaiden ko-
tihoidosta. Hampaiden poistopäätökseen 
vaikuttavat parodontiitin etenemisasteen 
lisäksi monet muut tekijät, kuten kotihoi-
don onnistuminen sekä potilaan mah-
dolliset anestesiariskit. Ilman huolellista 
kotihoitoa eläinlääkärin suorittaman ham-
paiden puhdistuksen hyöty jää lyhyeksi.20,21 
Kotihoidon tärkein osa on hampaiden har-
jaus.21 Erityisesti hampaiden ulkopinnat 
ovat alttiita plakin kertymiselle. Kitalaen 
ja kielen puoleisten pintojen harjaus on 
kissalla usein hankalaa tai mahdotonta. 
Harjaus kannattaa aloittaa jo pentuiässä, 
sillä normaalien hampaiden puhtaanapito 
harjaamalla on huomattavasti helpompaa 
kuin parodontiitista kärsivien hampaiden. 
Antiseptisten suun huuhteluaineiden sekä 
geelien käyttö on suositeltavaa parodon-
tiittipotilailla, mutta niiden käyttö voi olla 
vaikeaa maun takia.20,22 Lisäksi kotihoidon 
tukena voidaan käyttää suuhygienian yllä-
pitoon tarkoitettuja erikoisruokavalioita ja 
makupaloja, ksylitolipitoista veteen lisät-
tävää liuosta sekä rasvahappoja sisältävää 
valmistetta.23,24,25,26.27

Parodontaalikirurgiaa käytetään kisso-
jen parodontiitin hoidossa melko harvoin. 
Sen tarkoituksena on korjata jo syntyneitä 
muutoksia hampaan kiinnityskudoksissa. 
Tavallisimmat leikkaukset ovat ikenen lii-
kakasvun leikkaaminen tai syvän ientaskun 
seinämän osittainen poisto. Vaativammat 
leikkaukset, kuten kudosten ohjattu uu-
distaminen (guided tissue regeneration, 
GTR), edellyttävät huolellista kotihoitoa, 
mikä harvoin onnistuu kissalla.

HAMMASRESORPTIOT

Hammasresorptiot (tooth resorption, TR) 
ovat yksi yleisimmistä kissojen suun alueen 
sairauksista. Tutkimuksissa, joissa diag-
nostiikassa on käytetty apuna röntgen-
kuvausta, sairastuneiden kissojen osuus 
vaihtelee tutkimuspopulaation valinnasta 
riippuen 29–67 %.7,17,28,29 Pelkkään kliini-
seen tutkimukseen perustuvat arviot ali-
arvioivat resorptiomuutosten määrää.30 
Resorptioita tavataan enemmän iäkkäillä 
kissoilla.7,17,31 Resorptio syntyy, kun ham-
paan juurta ympäröivät odontoklastit ak-
tivoituvat epänormaalisti ja alkavat tuhota 

KUVA 1 FIGURE
Voimakas ientulehdus ja parodontiittiin liittyvä ikenien vetäytyminen kissan va-
semman alaleuan neljännen premolaarin (308) ja ensimmäisen molaarin (309) 
alueella. Hampaassa 308 nähdään mesiaalisesti ja hampaassa 309 distaalisesti 
hampaan kaulan alueella epätarkkarajaiset resorptiomuutokset. Kolmas väliposki-
hammas (307) puuttuu, mutta alueella nähdään ienrajassa pala hampaan juurta. 
Intraoral picture of the left mandibular fourth premolar (308) and the first molar 
(309) of a cat with severe gingival inflammation and gingival recession related to 
periodontal disease. Resorptive lesions are seen affecting the mesial crown of 308 
and the distal crown of 309. The third premolar (307) is missing. There is a small 
piece of root visible on the gingival margin. Photo: Eva Sarkiala.
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lan alueella sementin ja kiilteen välisessä 
liitoksessa ja etenevät juuren suuntaan.34 
Toisin kuin tyypin II muutoksissa, rönt-
genkuvissa nähdään normaali hampaan 
parodontaaliligamenttirako (kuva 2).34 
Tällaisten muutosten epäillään olevan al-
kuperältään tulehduksellisia.13,38 Esimer-
kiksi parodontiitin tai gingivostomatii-
tin seurauksena kudoksessa vapautuvat 
tulehdusvälittäjäaineet voivat aktivoida 
odontoklasteja ja aiheuttaa resorption syn-
nyn.39,40 Tyypin I muutoksiin liittyy usein 
ympäröivän alveoliluun luukato.32 Pitkäl-
le edetessään resorptiomuutos aiheuttaa 
kruunun murtumisen, jolloin jäljelle jää-
vät hampaan juuret ja paljastunut pulpa 
aiheuttavat kipua. Tyypin II muutoksissa 
taas hampaan parodontaaliligamenttirako 
on röntgenkuvissa kaventunut ja hampaan 
juuri ankyloitunut eli kiinnittynyt alveoli-
luuhun.34 Resorption edetessä hampaan 
normaali dentiinin rakenne häviää ja kor-
vautuu alveoliluulla (kuva 3).34 Tyypin II 
muutosten epäillään olevan alkuperältään 
ei-tulehduksellisia ja syy niiden synnylle 
on toistaiseksi epäselvä.32 Samalla kissalla 
ja samassa hampaassa voidaan nähdä sekä 
tyypin I että tyypin II muutoksia. Tyypin 
lisäksi resorptiomuutokset luokitellaan 
röntgenlöydösten perusteella myös niiden 
etenemisasteen mukaan. Etenemisaste voi 
vaihdella mikroskooppisista, kiilteen tai 
sementin alueelle rajoittuneista resorp-
tiomuutoksista koko hampaan normaalin 
rakenteen häviämiseen.37 Lopulta ien kas-
vaa peittämään muutosalueen.

Suuonteloon yhteydessä olevat resorp-
tiomuutokset ovat kivuliaita.30 Niitä on 
aiemmin yritetty ehkäistä paikkaamal-
la, mutta tulokset konservatiivihoidolla 
ovat olleet huonoja.41 Suositeltava hoito 
on hampaan poisto tai kruunuamputaatio 
riippuen resorption tyypistä ja sen ete-
nemisasteesta. Hampaan röntgenkuvaus 
on välttämätön oikean hoidon määrittä-
miseksi.7,42,43 Mikäli hampaan parodon-
taaliligamenttirako ja pulpa ovat terveet, 
tulee koko hammas ja sen juuret poistaa.44 
Koska hampaan rakenne on usein heiken-
tynyt ja parodontaaliligamenttirako voi 
olla etenkin vanhemmalla kissalla osin 
luutunut, on kirurginen poisto suositelta-
vaa.44 Kruunuamputaatio ei sovi hoidoksi 
tyypin I resorptiomuutoksille.44 Vain pit-
källe edenneissä, tyypin II resorptiomuu-
toksissa, joissa hampaan alueella ei todeta 
merkittäviä muita patologisia muutoksia, 
voidaan hampaan kruunu amputoida.43,45 
Alue tulee sulkea luun ja juurten reunojen 

KUVA 2 FIGURE
Intraoraaliröntgenkuva kuvassa 1 esiintyvän kissan vasemman alaleuan kolman-
nesta ja neljännestä premolaarista (307, 308) sekä ensimmäisestä molaarista (309). 
Hampaiden alueella on parodontiittiin liittyvä, voimakas, horisontaalinen alveoli-
luukato. Hampaissa 308 ja 309 on laaja-alaiset resorptiomuutokset molempien 
hampaiden kaulan alueella. Juurten alueen normaali rakenne ja parodontaaliliga-
menttirako viittaavat tyypin 1 resorptiomuutoksiin. Hampaan 307 alueella todetaan 
persistoiva mesiaali- sekä distaalijuuri. Hammas on todennäköisesti murtunut 
laaja-alaisen tyypin I resorptiomuutoksen takia aiemmin. Kuva: Eva Sarkiala.
Intraoral radiograph of the left mandibular third and fourth premolars (307, 308) 
and the first molar (309) of the same cat as in Figure 1. Advanced horizontal alveo-
lar bone loss related to periodontal disease is noticed around 307, 308 and 309. 308 
and 309 have large areas of radiolucency and the furcation areas are destroyed by 
tooth resorption. Note the normal detail and periodontal ligament space of the re-
maining unresorbed roots, which indicates type I lesions. Both the mesial and distal 
roots of 307 are present. 307 has likely suffered a fracture caused by a resorptive 
defect. Photo: Eva Sarkiala.

hampaan normaalia rakennetta.32 Tark-
kaa taustasyytä resorptioiden synnylle ei 
tunneta. Etiologiasta on esitetty teorioita, 
mutta mitään yksittäistä tekijää ei ole tun-
nistettu taustasyyksi.

Oireina ovat kissan suun alueen kipu 
ja aristus sekä syömiskäyttäytymisen muu-
tokset. Suuri osa kissoista ei näytä oireita 
selvästi. Silmämääräisessä tutkimuksessa 
voidaan nähdä hampaan kaulan ja kruu-
nun tasolle edenneet muutokset (kuva 1).33 
Tällöin hampaan kruunun alueella lähellä 
ientä on tavallisesti todettavissa epätarkka-
rajainen, kuoppamainen muutosalue, jota 
peittää hyvin verisuonittunut ja helposti 
vuotava ienylikasvu.34 Pitkälle edenneis-

sä tapauksissa kruunu voi olla murtunut 
laajan resorptiomuutoksen seurauksena.35 
Erityisesti yläleuan kulmahampaiden alu-
eella voidaan nähdä parodontiitin tapaan 
hampaan epänormaalia ulostyöntymistä 
sekä alveoliluun laajentumista.36 Yleisim-
min resorptiomuutoksia tavataan yläleuan 
ja alaleuan väliposkihampaissa.30 Varhaisia 
tai vain juuren tasolle rajoittuvia resorptio-
muutoksia ei ole mahdollista todeta ilman 
hampaiden röntgenkuvausta.

Resorptiomuutokset luokitellaan rönt-
genlöydösten perusteella niiden tyypin 
sekä etenemisasteen mukaan.34,37 Tyypin I 
resorptioiksi luokitellaan muutokset, jot-
ka ilmenevät tyypillisesti hampaan kau-
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tasoittamisen jälkeen ienläpällä.45 Tällöin 
jäljelle jääneet juurten jäänteet jatkavat ta-
vallisesti resorboitumisprosessia ja muut-
tuvat osaksi alveoliluuta.43.45 Jos tyypin II 
resorptiomuutokset ovat diagnoosihetkellä 
vähäisiä ja juuren alueelle rajoittuvia, voi-
daan tilannetta yleensä seurata eikä ham-
paan poisto ole välttämätöntä.34 Tällaisia 
hampaita ja muutosten mahdollista ete-
nemistä tulee kontrolloida säännöllisesti 
röntgenkuvin.34

Kruunuamputaatiota ei tule tehdä 
silmämääräisen arvion perusteella. Jollei 
röntgenkuvaus ole mahdollista, kissa on 
lähetettävä hoitoon hammassairauksiin pe-
rehtyneelle eläinlääkärille.44 Resorptioista 
kärsiville kissoille suositellaan säännöllistä, 
vähintään vuosittaista hammastarkastusta, 
sillä tällaisilla kissoilla on taipumusta ke-
hittää vastaavia muutoksia myös muihin 
hampaisiin.

HAMMASMURTUMAT

Hammasmurtumat ovat melko yleinen 
löydös kissoilla. Hollantilaisessa tutkimuk-
sessa 11 %:lla kissoista todettiin suuonte-
lon tutkimuksessa murtunut hammas.6 
Erityisesti korkealta pudonneilla kissoilla 
hammasmurtumat ovat tavallisia.46 Yleisin 
trauman seurauksena murtunut hammas 
on kulmahammas. Trauman lisäksi pitkäl-
le edennyt hammasresorptio voi aiheuttaa 
hampaan kruunun murtumisen.35 Pysyvi-
en hampaiden lisäksi myös maitohampaat 
voivat murtua.

Hammasmurtumat luokitellaan kiil-
lemurtumiin, kruunumurtumiin, kruu-
nu-juurimurtumiin ja juurimurtumiin.37 
Mahdollisen pulpayhteyden perusteella 
kruunumurtumat ja kruunu-juurimurtu-
mat luokitellaan lisäksi komplisoitumat-
tomiin ja komplisoituihin murtumiin.37 

Kruunumurtumaa, jossa on pulpayhteys, 
kutsutaan komplisoiduksi kruunumurtu-
maksi.37 Tällainen hammas on kivulias.5 
Pulpan paljastuminen aiheuttaa pulpii-
tin, jonka seurauksena tulehdus voi levitä 
juuren kärjen eli apexin kautta hampaan 
ulkopuolelle ja aiheuttaa periapikaalitu-
lehduksen sekä bakteremian.5,47 Erityises-
ti kissan kulmahampaan pulpa on hyvin 
lähellä hampaan kruunun kärkeä, joten 
pienikin kruunun kärjen murtuma voi 
aiheuttaa yhteyden pulpaan. Koska kulma-
hampaan pulpaontelo on kapea kruunun 
kärjen alueella, ei pulpayhteys ole vält-
tämättä silmämääräisesti todettavissa.48 
Kruunumurtumaa, jossa murtumalinja 
yltää vain dentiinin alueelle, kutsutaan 
komplisoitumattomaksi kruunumurtu-
maksi.37 Komplisoitumaton kruunumur-
tuma ja siitä seurannut dentiinin paljas-
tuminen voivat myös aiheuttaa kissalle 
kipua, sillä dentiinissä on hermosäikeitä 
sisältäviä tubuluksia.49

Murtuneesta hampaasta otetaan aina 
röntgenkuva. Hoitopäätöksen kannalta on 
tärkeä tietää, onko alueella periapikaalitu-
lehdus ja onko hampaan juuri normaali vai 
onko kyseisessä hampaassa todettavissa 
myös esimerkiksi juurimurtuma tai juu-
riresorptio. Komplisoidun kruunumurtu-
man hoitona on joko hampaan poisto tai 
juurihoito.50 Akuuteissa tapauksissa vaihto-
ehtona on myös pulpa-amputaatio, jolloin 
tavoitteena on säilyttää murtunut hammas 
ja sen pulpa elävinä.51 Juurihoito on vaih-
toehto vain sellaisille hampaille, joiden 
juuren alueella ei ole havaittavissa murtu-
maa tai resorptiomuutoksia ja joiden kiin-
nityskudos on terve.51 Muissa tapauksissa 
hammas on poistettava. Myös potilaan ikä, 
hampaan rakenne sekä mahdolliset anes-
tesiariskit vaikuttavat hoitopäätökseen.51 
Yläkulmahampaan kirurginen poisto voi 
joskus aiheuttaa ylähuulen asettumisen 
aiempaa sisemmäs ja alakulmahampaan 
kruunun kärjen painumisen ylähuuleen.52 
Tämän takia voi yläkulmahampaan toisi-
naan poistaa ei-kirurgisesti etenkin nuo-
rilla tai parodontiitista kärsivillä kissoilla, 
joilla hammas on helposti irroitettavissa.

Jollei hampaan pulpa ole paljastunut 
eikä röntgenkuvissa ole havaittavissa tu-
lehdusmuutoksia, hoitona on tarvittaessa 
murtumapinnan tasoitus ja pinnoitus.53,54 

Hammas tulee tarkastaa kliinisesti ja rönt-
genkuvin tämän jälkeen säännöllisesti.53 
Dentiinin paljastuminen altistaa bakteeri-
en pääsylle huokoisen dentiinin läpi ham-
paan pulpaan ja voi aiheuttaa myöhemmin 

KUVA 3 FIGURE
Oikean alaleuan kolmannessa premolaarissa (407) ja ensimmäisessä molaaris-
sa (409) on pitkälle edenneet tyypin II resorptiomuutokset. Juurten alueella ei ole 
havaittavissa hampaan normaalia rakennetta eikä parodontaaliligamenttirako ole 
erotettavissa. Hampaiden rakenne alkaa muistuttaa ympäröivän alveoliluun raken-
netta. Resorptio on edennyt pitkälle myös kruunujen alueella. Neljännessä premo-
laarissa (408) ei ole muutoksia. Kuva: Eva Sarkiala.
The right mandibular third premolar (407) and the first molar (409) of a cat with 
end-stage type II resorptive lesions. The roots and the periodontal ligament space 
have lost their normal detail. The radiodensity of the roots is becoming similar to 
that of the surrounding bone. Most of the crowns are also destroyed by tooth re-
sorption. The fourth premolar (408) appears normal. Photo: Eva Sarkiala.
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havaittavia tulehdusmuutoksia.55 Mikäli 
hampaan röntgenkuvassa havaitaan diag-
noosihetkellä tai kontrollin yhteydessä 
tulehdusmuutoksia, on hoitona komp-
lisoidun kruunumurtuman tapaan joko 
hampaan poisto tai juurihoito.56

Kruunu-juurimurtumissa ja juurimur-
tumissa suositellaan tavallisesti hampaan 
poistoa. 51,57

Hoitamaton murtunut hammas voi 
aiheuttaa kivun lisäksi periapikaalituleh-
duksen, joka esimerkiksi yläkulmaham-
paan tapauksessa voi muodostaa yhteyden 
nenäonteloon eli oronasaalifistelin. Tämä 
puolestaan aiheuttaa kroonisen riniitin.5 
Periapikaalitulehdus voi joskus myös ai-
heuttaa leuan alueen turvotusta sekä fis-
telin suun limakalvolle tai posken iholle.5 
Edellä mainitut ongelmat ovat kivuliaita ja 
vaikuttavat kissan terveyteen. Murtuneita 
hampaita ei pidä näin ollen jättää huomi-
oimatta ja hoitamatta.

KROONINEN GINGIVOSTOMATIITTI

Kissojen kroonisella gingivostomatiitilla 
tarkoitetaan ikenien ja suun limakalvojen 

tulehdustilaa. Kiinnityskudossairauksista 
poiketen tulehdusmuutoksia nähdään laa-
jemmalla alueella suuontelon limakalvoilla 
eivätkä ne rajoitu vain ikeniin. Tyypillisesti 
tulehdusmuutoksia nähdään hampaita ja 
ikeniä ympäröivällä limakalvolla, poskien 
limakalvolla sekä suun takaosien ja nielun 
limakalvolla (kuva 4). Muutosten vakavuus 
vaihtelee. Yksittäistä etiologiaa ei tunneta.58 
Epäillään, että osin syynä on sairastuneiden 
kissojen epänormaalin voimakas, paikal-
linen immuunivaste ulkoisille ärsykkeil-
le.59 Ärsykkeinä voivat toimia esimerkiksi 
suun ja hampaiden bakteeriplakki sekä 
virusinfektiot.58,59 Virusinfektioista calici-
viruksen on todettu kokeellisesti aiheutta-
van akuutteja stomatiittiepisodeja, mutta 
yhteys kroonisiin tulehdusmuutoksiin on 
toistaiseksi epäselvä.60,61 Lommerin ym.62 
mukaan 96 % stomatiittia sairastavista 
kissoista eritti calicivirusta, kun vastaava 
osuus parodontiittia sairastavilla kissoil-
la oli 25 %.  On kuitenkin epäselvää, toi-
mivatko viroosit stomatiitille altistavana 
tekijänä vai altistaako suuontelon tuleh-
dustila aktiiviselle viruseritykselle.62 FIV-
infektion ei ole todettu olevan yleisempää 

gingivostomatiittia sairastavien kissojen 
keskuudessa verrattuna normaalipopu-
laatioon.63,64 FIV-infektion aiheuttamalla 
immuunisupressiolla saattaa kuitenkin 
olla osuutta sairauden synnyssä.65

Oireina nähdään useimmiten suun alu-
een kipua, syömisvaikeuksia, kuolaamista, 
apaattisuutta sekä haluttomuutta hoitaa 
turkkia normaalisti. Leuanalusimusolmuk-
keet voivat olla suurentuneet. Diagnoosi 
on kliininen eli tyypilliset muutokset voi-
daan todeta silmämääräisesti suun lima-
kalvoilla. Ennusteen kannalta on tärkeää 
erottaa, onko kyseessä lähinnä hampaita 
ympäröivän limakalvon ja poskien lima-
kalvon tulehdus vai liittyykö siihen myös 
kaudaalinen stomatiitti eli suun takaosien 
limakalvon tulehdus. Kissoilla, joilla ky-
seessä on myös kaudaalinen stomatiitti, 
vaste hoitoihin vaikuttaa olevan muita 
huonompi.66 Verinäytteestä suositellaan 
tutkittavaksi elinprofiili sekä verenkuva 
altistavien aineenvaihdunnallisten syiden 
poissulkemiseksi. Lisäksi on suositeltavaa 
tehdä FIV- ja FeLV-testi sekä ottaa limakal-
vonäyte calici-määritystä varten.65 Vaikka 
suurimman osan gingivostomatiittipo-
tilaista tiedetään erittävän calicivirusta, 
auttaa määritys ennusteen ja hoitovasteen 
arvioimisessa.65 Jatkohoidon tarpeen sekä 
muutosten laajuuden määrittämisen kan-
nalta on oleellista tutkia suuontelo huolel-
lisesti nukutuksessa sekä ottaa koko ham-
paiston röntgenkuvat.67 Jolleivät muutokset 
ole tyypillisiä tai ovat epäsymmetrisiä, suo-
sitellaan limakalvolta otettavaksi koepalat 
muun muassa eosinofiilisten muutosten 
tai kasvainmuutosten poissulkemiseksi.59 
Tyypillisesti koepaloissa nähdään plasma-
solujen, neutrofiilien, lymfosyyttien sekä 
makrofagien infiltraatiota kudoksissa.59

Kroonisen gingivostomatiitin hoito 
kohdistuu bakteeriplakin määrän vähen-
tämiseen suuontelossa ja suuhygienian 
ylläpitämiseen, virusstimulaation vähen-
tämiseen sekä immuunivasteen muok-
kaamiseen.58,59 Bakteeriplakin määrää vä-
hennetään säännöllisellä hammashoidolla 
sekä kotihoidolla ja suuhygieniatuotteiden 
käytöllä.59 Kroonisissa tapauksissa ennus-
te konservatiivihoidolle on huono, koska 
hampaiden harjaus on hankalaa tai jopa 
mahdotonta kivun takia.58 Ensisijainen 
hoito onkin lähes poikkeuksetta hampai-
den kirurginen poisto.58,65 Suuontelosta 
tulee poistaa kaikki hampaat, joissa to-
detaan resorptio- tai parodontiittimuu-
toksia, joiden ympärillä on limakalvon 
tulehdusmuutoksia tai joissa on hampaan 

KUVA 4 FIGURE
Gingivostomatiittimuutokset kissan suuontelossa. Ikenien lisäksi tulehdusmuutok-
sia on poskien limakalvoilla sekä suun takaosissa. Limakalvo on punoittava, veres-
tävä ja hyperplastinen. Kuva: Eva Sarkiala.
Gingivostomatitis in oral cavity of a cat. Note the inflammation of the buccal and 
caudal mucosa in addition to gingival inflammation. The mucosa is bright red, ul-
cerative and hyperplastic. Photo: Eva Sarkiala.

232  |  Suomen Eläinlääkärilehti  |  2016, 122, 5



ytimen sairaustila.59 Lisäksi tulehdusalueil-
la havaittavat mahdolliset jäljelle jääneet 
juurten palat tulee poistaa.59 Käytännössä 
tämä tarkoittaa usein vähintään kaikkien 
väliposkihampaiden ja poskihampaiden 
poistoa. On varottava, että juurten paloja ei 
jää jäljelle, sillä ne voivat ylläpitää tulehdus-
reaktiota kudoksissa. Antibioottihoidolla 
ei yleensä saavuteta pitkäaikaista vastetta, 
vaikka tilanne voi hetkellisesti helpottua 
bakteerialtistuksen määrän vähetessä.44 
Kirurgian ja hampaiden poistojen yhte-
ydessä käytetyllä antibioottihoidolla voi-
daan kuitenkin vähentää suun kudosten 
bakteerikuormitusta ja tehostaa kudosten 
paranemista.44 Antibiootin tulee olla se-
kä aerobeihin että anaerobeihin tehoava. 
Tukihoitona voidaan käyttää tulehduski-
pulääkitystä.

Seurantatutkimuksessa kirurginen hoi-
to johti parantumiseen tai helpotti mer-
kittävästi tulehdusta ja oireita 60–80 %:lla 
kissoista.29,68,69 Jollei kirurginen hoito hel-
pota tilannetta riittävästi, voidaan apu-
na käyttää lääkinnällistä hoitoa. Kissojen 
interferonivalmistetta on käytetty FIV-, 
FeLV- ja calicivirusinfektioiden hoidossa 
ja sen on todettu olevan hyödyllinen myös 
gingivostomatiittipotilaiden hoidossa.70,71 
Interferoni annetaan oromukosaalisesti. 
Sillä oletetaan olevan paikallisia antiviraa-
lisia vaikutuksia ja se parantanee suun ku-
dosten paikallista immuunivastetta.72 Osa 
potilaista vastaa hoitoon nopeasti, mutta 
todellinen vaste voidaan arvioida vasta 
usean kuukauden kuluessa. Toistaiseksi 
kaikki tutkimukset interferonivalmisteen 
tehosta on tehty calici-positiivisilla kis-
soilla kirurgisen hoidon jälkeen.71 Jollei 
kirurgisesta hoidosta, muusta tukihoi-
dosta ja interferonihoidosta ole hyötyä, 
voidaan käyttää anti-inflammatorista ja 
immunosupressiivista lääkitystä kudosten 
tulehdusreaktion hillitsemiseksi. Anti-in-
flammatorisista lääkityksistä meloksikaami 
on ensisijainen tukihoito myös kipua lie-
vittävien vaikutustensa takia.65 Vakavissa 
tapauksissa teho ei useinkaan ole riittävä. 
Immunosupressiivisista lääkityksistä sik-
losporiinin, klorambusiilin ja atsatiopriinin 
näyttö tehosta ja annostelusta kroonisen 
gingivostomatiitin hoidossa on vähäistä 
eikä niitä siksi rutiininomaisesti suositel-
la.44,59 Näistä siklosporiinilla on kuitenkin 
saatu lupaavia tuloksia kirurgiseen hoitoon 
vastaamattomilla potilailla.73 Kortikoste-
roidien käyttö gingivostomatiitin hoidossa 
ei ole suositeltavaa kuin tapauksissa, jois-
sa toivottua vastetta ei ole muilla keinoin 

saatu.44,65,68 Pitkäaikaiseen kortikosteroidi-
lääkitykseen liittyy haittavaikutuksia ja 
oletetaan, että pitkäaikainen kortikoste-
roidien käyttö saattaa heikentää vastetta 
muille hoitovaihtoehdoille myöhemmin.65
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