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1 JOHDANTO 

Hammasresorptio on kissojen yleisin hammassairaus (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). 

Sairauteen liittyy etenevä hammaskudoksen tuhoutuminen, joka lopulta johtaa hampaan 

menetykseen. Muutoksen aiheuttavat odontoklastit, jotka ovat monitumaisia mineralisoitunutta 

kudosta tuhoavia soluja (Okuda & Harvey 1992). Resorptiomuutokseen voi liittyä plakin kertymistä, 

hammasta ympäröivän kudoksen tulehdusta ja ankyloosia eli hampaan ja alveoliluun 

yhteensulautumista (DeLaurier ym. 2009). 

Epäselvän patogeneesin takia muutoksista on käytetty lukuisia nimityksiä, kuten 

eroosio, kaulamuutos, FORL (feline odontoclastic resorptive lesion) ja nykyisin yleisessä käytössä 

oleva hammasresorptio tai TR-muutos (tooth resorption). Resorptioiden esiintyvyys on korkea ja 

pitkälle kehittyessään ne ovat kivuliaita ja toimenpiteitä vaativia muutoksia. Taudin etiologia on 

pitkälti epäselvä, vaikka lukuisia erilaisia teorioita on esitetty. Vastaavanlaisia muutoksia on tavattu 

myös suurilla kissapedoilla, kun taas esimerkiksi ihmisillä ja koirilla hammasresorptiot ovat 

harvinaisia (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). 

Kliinisesti voidaan havaita vain resorptiomuutokset, jotka sijaitsevat kruunun alueella 

tai ienrajassa lähellä kiilteen ja sementin välistä rajaa (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). 

Resorptio voi kuitenkin olla lähtöisin hampaan miltä tahansa pinnalta ja aiheuttaa massiivisia 

muutoksia myös hammasta ympäröivässä kudoksessa, joten hampaiden röntgenkuvaus on todellisen 

tilanteen kartoittamiseksi välttämätöntä (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). Sairauden etiologian 

ollessa edelleen tuntematon ei muutosten syntyä tai kehittymistä voida estää, vaan hoidon tavoitteena 

on helpottaa resorptioiden aiheuttamaa kipua ja epämukavuutta (kirjassa Gorrel 2009). 

Tämän lisensiaatin tutkielman tavoitteena oli tarkastella hammasresorption 

esiintyvyyttä, etiologisia tekijöitä ja sairauden mahdollista geneettistä taustaa. 

Kirjallisuuskatsauksessa kartoitettiin hammasresorptioihin liitettyjä erilaisia etiologisia teorioita ja 

erilaisille populaatioille tehtyjä esiintyvyystutkimuksia. Sairauden patogeneesiä, diagnosointia ja 

hoitoa käsiteltiin lyhyesti. Tutkielman tutkimusosuudessa käytettiin internetissä toteutettua kissojen 

terveyskyselyä. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää hammasresorption esiintyvyyttä suomalaisilla 

maatiais- ja rotukissoilla. Hypoteesina oli, että hammasresorption esiintyvyys olisi korkeampi 

puhdasrotuisilla kissoilla ja tietyissä roduissa. Toisena tavoitteena oli arvioida hammasresorption 

riskitekijöitä tarkastelemalla sairautta eri ikäryhmissä sekä suhteessa sukupuoleen, ruokavalioon, 

elinympäristöön, muihin suu- ja hammassairauksiin ja kissojen muihin sairauksiin. Hypoteesina oli, 

että hammasresorption riskitekijät olisivat kirjallisuudessa aikaisemmin kuvattujen kaltaisia. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Kissan hampaiden anatomiaa ja patologiaa 

Kissan pysyvään hampaistoon kuuluu normaalisti 30 hammasta (Kuva 1). Yläleuassa kissalla on 

molemmin puolin kolme etuhammasta, kulmahammas, kolme välihammasta eli premolaaria ja yksi 

poskihammas eli molaari. Alaleuassa välihampaita on molemmilla puolilla vain kaksi (Lemmons 

2013). 

 Anatomisesti kukin hammas koostuu hampaan kruunusta ja juuresta. Kruunu on 

hampaan osa, joka on ienrajan yläpuolella. Kruunussa hampaan pintaa peittää kiille, juuren alueella 

puolestaan sementti. Ienrajassa näiden rajakohtaa kutsutaan kiillesementtirajaksi. Kiilteen ja 

sementin alla hampaassa sijaitsee dentiini eli hammasluu, josta suurin osa hampaasta koostuu. 

Hampaan keskellä sijaitsee hampaan pulpa eli ydin, jossa sijaitsevat hermot ja verisuonet. Kruunun 

pulpaontelo jatkuu juurikanavana juuren kärkeen eli apexiin saakka. Juurten alueella 

parodontaaliligamentti eli juurisementistä lähtevät yhdensuuntaiset sidekudossäikeet kiinnittävät 

hampaan ympäröivään alveoliluuhun (Woodward 2009). 

 

 

Kuva 1. Kissan pysyvä hampaisto. Mukaelma kuvasta: Royal Veterinary College, perustuu David 

Crossleyn kuvaan. http://www.rvc.ac.uk/review/dentistry/basics/triadan/other.html. Haettu 4.1.2017. 
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Hammasresorptiot ovat kissojen yleisin hammassairaus (katsauksessa Reiter & 

Mendoza 2002).  Muita suu- ja hammasongelmia ovat mm. hammaskivi, gingiviitti eli ientulehdus, 

parodontiitti eli hampaan tukikudoksen tulehdus ja stomatiitti eli suutulehdus. Hammaskivi on 

hampaan pinnalle mineralisoitunutta plakkia, joka koostuu mm. bakteereista, niiden sivutuotteista ja 

syljen ainesosista. Hampaan pinnalla ja erityisesti ientaskussa oleva plakki ja hammaskivi altistavat 

ientulehdukselle, joka on palautuva tila. Hoitamattomana ientulehdus voi edetä parodontiitiksi, jossa 

hampaan kiinnityskudokset tulehtuvat ja tuhoutuvat palautumattomasti (kirjassa Gorrel 2009). Kissan 

krooninen gingivostomatiitti puolestaan on ikenien ja suun limakalvojen tulehdustila, johon 

tyypillisesti liittyy myös suun takaosien tulehdus. Kroonisen gingivostomatiitin etiologia on epäselvä, 

mutta taustalla epäillään olevan immuunijärjestelmän epänormaali reaktio plakin bakteereille 

(katsauksessa Lommer 2013). 

2.1.1 Hammasresorptioiden luokittelu 

Hammasresorptiot voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen hammasresorptioon. Jälkimmäinen voidaan 

edelleen jakaa tulehduksellisiin ja ei-tulehduksellisiin resorptioihin. Ei-tulehduksellisia ovat mm. 

kiinnitysvauriosta seuraavat pintaresorptio, korvaava resorptio (engl. replacement resorption) ja 

hammasankyloosi (engl. dentoalveolar ankylosis; Girard ym. 2008). Pintaresorptiot ovat palautuvia 

ja itsestään rajoittuvia, ja liittyvät yleensä pieneen traumaan, joka on aiheuttanut vaurioita 

parodontaaliligamenttiin tai hampaan pintaa suojaavaan sementtiä muodostavaan solukerrokseen. 

Korvaava resorptio (engl. replacement resorption) puolestaan johtaa hammaskudoksen 

korvautumiseen luulla, ja sen on epäilty liittyvän vaurioituneeseen parodontaaliligamenttiin (Gorrel 

& Larsson 2002). Tulehdukselliset ulkoiset resorptiot jaetaan kahteen luokkaan, perifeeriseen 

tulehduksellinen juuriresorptioon (PIRR, peripheral inflammatory root resorption) ja ulkoiseen 

tulehdukselliseen juuriresorptioon (EIRR, external inflammatory root resorption; Gorrel & Larsson 

2002). Perifeerisessä tulehduksellisessa juuriresorptiossa hammasta ympäröivän 

parodontaalikudoksen tulehdus ylläpitää osteoklasteja aktivoivia tekijöitä. Resorptiomuutos sijaitsee 

tulehtuneen kudoksen läheisyydessä eli usein hampaan kaulan alueella. Ulkoista tulehduksellista 

juuriresorptiota tavataan esim. trauman seurauksena vaurioituneissa hampaissa. Resorptio alkaa 

pintaresorptiona hampaan pinnalla, mutta tulehtunut ja nekrotisoitunut hampaan ydin johtaa 

resorption etenemiseen (Gorrel & Larsson 2002). Sisäisessä resorptiossa puolestaan resorptio alkaa 

juuren sisältä, mikä voi olla seurausta mm. kroonisesti tulehtuneesta hampaan ytimestä (Girard ym. 

2008). Kissoilla yleisesti esiintyvien hammasresorptioiden on epäilty olevan ei-tulehduksellisia 

korvaavia resorptioita, jotka johtavat ankyloosiin (Gorrel & Larsson 2002). Osan 

hammasresorptioista on kuitenkin epäilty olevan tulehduksellista alkuperää (Gorrel 2015). 
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American Veterinary Dental College (AVDC) on kehittänyt hammasresorptioille 

luokituksen, joka perustuu hammasröntgenkuviin. Tyypin 1 hammasresorptiossa on hampaan 

röntgenkuvassa havaittavissa paikallinen harventuma-alue, mutta hammas on muuten 

röntgentiheydeltään normaali ja siinä on normaali parodontaaliligamenttirako. Tyypin 2 

hammasresoptiossa juuren alueella on yleistynyttä röntgenharventumaa, mikä viittaa juuren 

korvautumiseen alveoliluulla. Tyypin 3 hammasresorptiossa on viitteitä sekä tyypin 1 että 2 

resorptioista (DuPont & DeBowes 2002, DuPont 2005). Samalla kissalla voi esiintyä erityyppisiä 

hammasresorptoita (DuPont 2005). Eri tyypin resorptioilla on epäilty olevan erilainen etiologia 

(Girard ym. 2008). 

Hammasresorptiot voidaan jakaa muutoksen vakavuusasteen mukaan viiteen 

vaiheeseen. Vaiheen 1 muutos on aikaisen vaiheen muutos, joka rajoittuu sementtiin. Vaiheessa 2 

muutos on edennyt dentiiniin, mutta ei vielä hampaan ytimeen. Vaiheessa 3 muutos on edennyt 

hampaan ytimeen. Vaiheessa 4 muutos on tuhonnut niin suuren osan kruunua, että koko hammas on 

heikentynyt. Vaiheessa 5 ei hampaassa ole enää havaittavissa kruunua, vaan hampaan aluetta peittää 

ien (DuPont 2005). 

2.2 Hammasresorptioiden etiologia 

Hammasresorption aiheuttavat aktivoituneet odontoklastit eli hampaan luunsyöjäsolut, jotka tuhoavat 

hammasta ja ympäröivää leukaluuta. Odontoklastit mahdollistavat normaalisti nuorilla eläimillä 

hampaiden vaihtumisen, mutta niiden epänormaali aktiivisuus pysyvissä hampaissa johtaa 

hammasresorption syntyyn (Scarlett ym. 1999). Hammasresorptio voi olla ulkoinen tai sisäinen, 

jolloin odontoklastiaktiivisuus aiheuttaa muutoksia hampaan rakenteessa joko sen ulkopinnalla tai 

sisällä juurikanavassa tai ytimessä (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). Ulkoisen ja sisäisen 

resorption erottaminen toisistaan on haastavaa (Girard ym. 2008). Syitä prosessin käynnistymiseen 

eli odontoklastien epänormaaliin hammaskudoksen hajottamiseen on etsitty lukuisissa tutkimuksissa 

ja useita teorioita on esitetty (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). Hammasresorptioiden etiologia 

on kuitenkin edelleen pitkälti epäselvä. 

 Hammasresorptiot ovat melko uusi ilmiö ja ne näyttävät yleistyneen huomattavasti 

viime vuosikymmeninä (Harvey 1993). 1930–1950-luvuilta peräisin olleiden kissojen kallojen 

tutkimuksissa ei havaittu juurikaan hammasresorptioita, mutta 1960-luvulta alkaen ne ovat 

yleistyneet (van Wessum ym. 1992). Ensimmäinen julkaisu sairaudesta on vuodelta 1955 (van 

Wessum ym. 1992). Hammasresorptioiden yleistyminen viime vuosikymmeninä viittaa siihen, että 

niiden taustalla voisi olla kissojen elinympäristössä tapahtunut muutos (Scarlett ym. 1999). 

Kesyyntyminen ja ympäristötekijät ovat voineet vaikuttaa kissojen hampaiden kehitykseen siten, että 
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esimerkiksi hampaiden ulkopinnan resorptiota ehkäisevät tekijät ovat häiriintyneet (katsauksessa 

Reiter & Mendoza 2002). 

 Kun on tutkittu sukupuolen vaikutusta hammasresorptioiden esiintyvyyteen, ei 

useimmissa tutkimuksissa ole havaittu eroa sukupuolten välillä (Coles 1990, Scarlett ym. 1999). 

Yksittäisissä tutkimuksissa on havaittu resorptioiden olevan yleisempiä joko naarailla tai uroksilla 

(van Wessum ym. 1992, Lund ym. 1998). Kastraation eli kivesten poiston tai sterilaation eli 

munasarjojen poiston ei ole havaittu vaikuttavan sairauden esiintyvyyteen (katsauksessa Reiter ym. 

2005a). 

2.2.1 Kissan hampaiden erityispiirteitä 

Kissojen hampaissa on havaittu erityispiirteitä, jotka voivat osaltaan selittää hammasresorptioiden 

yleisyyttä muihin eläimiin verrattuna sekä muutosten esiintymistä tietyissä hampaissa ja hampaan 

osissa (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). Kissojen hampaissa on havaittu vasodentiinin ja 

osteodentiinin kaltaisia rakenteita, joiden tarkka syntymekanismi ei ole tiedossa, mutta jotka voivat 

viitata heikentyneeseen dentiinin mineralisaatioon (Okuda & Harvey 1992). Vasodentiinissä 

dentiinitubulukset ovat epäjärjestäytyneitä ja niiden välissä kulkee kanavia, osteodentiini puolestaan 

on luukudosta muistuttavaa dentiiniä (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). Osteodentiiniä on 

havaittu hampaissa samoilla alueilla, joihin tyypillisesti kehittyy hammasresorptioita (katsauksessa 

Reiter & Mendoza 2002).  Kissan hampaiden kiilteen ja dentiinin on havaittu olevan heikompaa kuin 

koirien ja ihmisten hampaissa (Okuda & Harvey 1992). 

 Gorrel & Larsson (2002) epäilivät, että kaikki kissat kärsivät juuren sementin 

pintaresorptioista, mutta joillain kissoilla tällaisten alkavien resorptiomuutosten 

paranemiskapasiteetti on parempi. Kissoilla, joille kehittyy kliinisesti ilmeisiä resorptiomuutoksia, on 

mahdollisesti synnynnäisesti muuttunut sementti, jolloin pienet pintaresorptiot eivät korjaannu vaan 

etenevät hammasresorptioiksi (Gorrel & Larsson 2002). 

 Kissojen hampaista on löydetty myös hypersementoosia eli liiallista sementin tuotantoa, 

jota on havaittu erityisesti hammasresorptioista kärsivillä yksilöillä (katsauksessa Reiter ym. 2005a). 

Hypersementoosissa juuren pinnalle kehittyy epänormaalin paksu kerros sementtiä. 

Hypersementoosin on epäilty johtavan myös erityisesti yläleuan kulmahampaissa esiintyvään 

ylipuhkeamiseen (engl. supereruption). Ylipuhkeamisen yhteydessä tai ilman sitä voi esiintyä myös 

alveoliluun laajentumista (engl. alveolar bone expansion) erityisesti yläkulmahampaissa 

(katsauksessa Reiter ym. 2005a). 
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2.2.2 Muut suu- ja hammassairaudet 

Aikaisempien suu- ja hammassairauksien, kuten ientulehduksen, hammaskiven ja parodontiitin on 

havaittu lisäävän painetta hammasresorptioiden kehittymiselle 4-5-kertaiseksi (OR, odds ratio) 

(Scarlett ym. 1999).   Myös Harvey (1993) ja Mestrinho ym. (2013) ovat havainneet ientulehduksen 

olevan riski hammasresorptioiden kehittymiselle. Kaikissa tutkimuksissa yhteyttä ientulehdukseen ei 

kuitenkaan ole havaittu (Ingham ym. 2001, Gorrel & Larsson 2002). Parodontiitti on yhdistetty 

erityisesti tyypin 1 hammasresorptioihin, mikä voisi viitata erilaiseen etiologiaan tyypin 1 ja 2 

resorptioiden välillä (DuPont & DeBowes 2002). Kissoilla, joilla on vakava suutulehdus, voidaan 

olettaa esiintyvän enemmän tyypin 1 hammasresorptioita (DuPont & DeBowes 2002). Kaikissa 

tutkimuksissa yhteyttä stomatiittiin ei kuitenkaan ole havaittu (katsauksessa Reiter ym. 2005a). 

Toisaalta on myös havaittu, että hammasresorptioihin liittyvä tulehdusreaktio vaikuttaa ympäröivään 

alveoliluuhun ja aiheuttaa siten parodontiittia (Lemmons 2013). 

Arzi ym. (2010) havaitsivat suurempia määriä mast- eli syöttösoluja 

hammasresorptioista, parodontiitista tai kroonisesta gingivostomatiitista kärsivien kissojen ikenissä 

verrattuna terveisiin kissoihin. Mastsolu on yliherkkyys- ja tulehdusreaktioissa tavattava solutyyppi, 

joka vapauttaa aktivoituessaan jyväsrakkuloistaan mm. tulehduksenvälittäjäaineita (Arzi ym. 2010). 

Kaikissa kolmessa sairaudessa havaittiin samanlaisia määriä mastsoluja, mutta hammasresorptioissa 

kudoksen tulehdusreaktio oli heikompi, mikä voisi viitata mastsolujen olevan osa sairauden 

patogeneesiä jonkin muun kuin tulehdusreaktion kautta (Arzi ym. 2010). Farcasin ym. (2014) mukaan 

kroonista gingivostomatiittia sairastavilla kissoilla ei esiintynyt terveitä kontrolleja enempää kissojen 

tavallisimpia hammasresorptioita, mutta parodontiittiin yhdistetyt ulkoiset tulehdukselliset 

juuriresorptiot olivat yleisempiä kuin terveillä kissoilla. Hammasresorptiokissoilta on havaittu 

puuttuvan enemmän hampaita (katsauksessa Reiter ym. 2005a). 

2.2.3 Ympäristötekijät 

Scarlettin ym. (1999) mukaan kissoilla, jotka viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa, on 

ulkoilevia kissoja suurempi riski hammasresorptioiden kehittymiselle. Kaikissa tutkimuksissa ei 

kuitenkaan ole havaittu eroa esiintyvyydessä ulko- ja sisäkissojen välillä (Pettersson & Mannerfelt 

2003). Ulkoilun on epäilty olevan suojaava tekijä metsästyksestä johtuvan erilaisen ravinnon vuoksi 

(Scarlett ym. 1999).  Metsästyksen etuja tukee myös havainto, jonka mukaan maaseudulla eläminen 

suojaisi hammasresorptioilta (Scarlett ym. 1999). Hammasresorptioita on havaittu jonkin verran 

myös villeissä kissapopulaatioissa, joten luonnonmukainen ruokavalio ei kuitenkaan täysin suojaa 

niiltä (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). Lund ym. (1998) havaitsivat, että kissoilla, joiden 
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hampaita omistajat puhdistivat useamman kerran viikossa, oli pienempi riski hammasresorptioille. 

Samassa tutkimuksessa havaittiin, että hammasresorptioista kärsivät kissat leikkivät leluilla terveitä 

harvemmin. 

2.2.4 Ikä 

Hammasresorptioiden riskin on useissa tutkimuksissa havaittu lisääntyvän kissan vanhetessa (Coles 

1990, Harvey 1993, Lund ym. 1998, Ingham ym. 2001, Pettersson & Mannerfelt 2003, Reiter ym. 

2005b, DeLaurier ym. 2009, Mestrinho ym. 2013) ja myös muutosten määrä per kissa kasvaa iän 

myötä (Coles 1990, van Wessum ym. 1992). Portugalilaisessa kissapopulaatiossa 10-15-vuotiaiden 

kissojen ryhmällä oli 6,5-kertainen paine (OR) saada hammasresorptio verrattuna 0-4-vuotiaiden 

ryhmään (Mestrinho ym. 2013). Australialaisessa kissapopulaatiossa kliinisesti havaittavia 

hammasresorptioita todettiin 69-78 %:lla yli 6-vuotiaiden kissojen ryhmistä, ja 16 %:lla alle 6-

vuotiaista (Coles 1990). Inghamin ym. (2001) tutkimuksessa alle 2-vuotiailla kissoilla ei ollut 

lainkaan hammasresorptioita, mutta yli 10-vuotiailla kissoilla niitä havaittiin kaikilla. Systeemisten 

tapahtumien, jotka johtavat odontoklastisen resorption aktivoitumiseen, on epäilty yleistyvän kissan 

vanhetessa (Lund ym. 1998). Hammasresorptioita on elektronimikroskoopin avulla havaittu jopa 1-

vuotiailla kissoilla, mutta muutosten on epäilty muuttuvan kliinisesti merkittäviksi vasta kissan 

vanhetessa (DeLaurier ym. 2009). Hammasresorptioita korjaavien prosessien on epäilty hidastuvan 

kissan ikääntyessä, jolloin tasapaino prosessien välillä siirtyy resorptioiden suuntaan (Gorrel & 

Larsson 2002). 

2.2.5 Virusinfektiot 

Kissan retrovirusinfektioiden FIV (feline immunodeficiency virus) eli immuunikatovirus ja FeLV 

(feline leukemia virus) eli leukoosivirus yhteyttä hammasresorptioihin on epäilty. Useilla FIV-

positiivisilla kissoilla havaitaan kroonista ientulehdusta (Okuda & Harvey 1992). Virukset voivat 

aiheuttaa elimistössä immunosuppressiota, jonka on ajateltu edistävän hammasresorptioiden syntyä 

(Okuda & Harvey 1992). Hofmann-Lehmann ym. (1998) havaitsivat hammasresorptioille tyypillisten 

muutosten, kuten hyperplastinen ja verenvuotoherkkä ien sekä resorptiomuutokset ikenen alla, olevan 

yleisempiä FIV-positiivisilla kissoilla verrattuna terveisiin kontrolleihin. Samassa tutkimuksessa 

resorptioita havaittiin kuitenkin myös FIV-infektion suhteen terveillä kissoilla. FIV-infektio vaikuttaa 

siis lisäävän hammasresorptioiden esiintyvyyttä, mahdollisesti infektion aiheuttaman ientulehduksen 

ja siten paikallisen mikroympäristön muuttumisen kautta (Hofmann-Lehmann ym. 1998). 

Osteoklastisoluja stimuloivien tulehduksenvälittäjäaineiden, kuten interleukiini-6 ja interleukiini-1ß 
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(Okuda & Harvey 1992) ja kissan kalikiviruksen aiheuttaman kroonisen suutulehduksen on epäilty 

vaikuttavan hammasresorptioiden syntyyn (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). 

2.2.6 Rotu 

Girard ym. (2008) havaitsivat hammasresorptioiden olevan huomattavasti yleisempiä 

puhdasrotuisilla kissoilla verrattuna sekarotuisiin ja ilmenevän niillä tavallista nuoremmalla iällä.  

Heidän mukaansa lisääntynyt riski oli bengalilla, somalilla ja bobtaililla, kun taas keskimääräistä 

pienempi riski oli exoticeilla, persialaisilla, maine cooneilla, siamilaisilla ja kartusiaaneilla. Samassa 

tutkimuksessa havaittiin hammasresorptioiden riskin olevan korkeampi puhdasrotuisilla naarailla, 

kun taas sekarotuisilla sukupuolieroa ei havaittu. Australialaisessa tutkimuksessa ainoat alle 6-

vuotiaat hammasresorptiokissat olivat siamilaisia (Coles 1990). van Wessum ym. (1992) mukaan 

aasialaisilla lyhytkarvakissoilla, jotka tutkimuksessa olivat pääosin siamilaisia ja abessinialaisia, 

esiintyi enemmän hammasresorptioita verrattuna kotikissoihin ja persialaisiin. Osassa tutkimuksista 

yhteyttä hammasresorptioiden ja rodun välillä ei kuitenkaan ole havaittu (Lund ym. 1998, 

katsauksessa Reiter ym. 2005a). 

2.2.7 Mekaaninen trauma 

Paikallisen mekaanisen trauman on havaittu ihmisillä johtavan juuriresorption syntyyn. Mekaanista 

stressiä voivat aiheuttaa mm. hampaiden narskuttelu, virheellinen purenta tai oikomishoito (Okuda & 

Harvey 1992). Mekaanisen trauman aiheuttama juuriresorptio kohdistuu usein apikaalisesti eli lähelle 

juuren kärkeä. Kulmahampaat ovat alttiita mekaaniselle rasitukselle, ja kissan kulmahampaissa 

resorptiomuutokset sijaitsevatkin usein apikaalisesti (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). 

2.2.8 Ruokinta 

DuPont & DeBowes (2002) epäilivät kuivaruoan voivan aiheuttaa kissan hampaisiin mekaanista 

traumaa ja siten mikrohalkeamia (abfraction), joiden on ihmisillä todettu aiheuttavan ulkoista 

juuriresorptiota. Mikrohalkeamien aiheuttama tulehdus voi johtaa tyypin 2 hammasresorptioihin. 

Toisaalta pehmeän ja kostean ruoan tarjoaminen voi altistaa parodontiitille, joka puolestaan voi 

edistää tyypin 1 hammasresorptioiden syntyä. Tällöin hammasresorptioita voitaisiin ehkäistä 

ruokavaliolla, joka on riittävän pehmeää mekaanisten vaurioiden ehkäisemiseksi, mutta joka 

muistuttaisi sitkeydeltään luonnollista ravintoa ja ehkäisisi plakin ja siten parodontiitin kehittymistä 

(DuPont & DeBowes 2002). Scarlett ym. (1999) eivät havainneet eroa hammasresorptioiden 

esiintymisessä kuiva- tai märkäruokaa syövien välillä. Pettersson & Mannerfelt (2003) kuitenkin 
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havaitsivat hammasresorptioiden olevan yleisempiä sekalaisesti kuiva- ja märkäruokaa syövillä 

kissoilla kuin pelkkää kuivaruokaa syövillä, mutta he eivät selvittäneet hammasresorptioiden tyyppiä. 

 D-vitamiini ja sen metaboliitit ovat tärkeitä systeemisiä osteoklastisen luun resorption 

säätelijöitä ja muilla eläimillä onkin D-vitamiinin liikasaannin havaittu johtavan muutoksiin hammas- 

ja parodontaalikudoksissa. Joidenkin teollisten kissanruokien on havaittu sisältävän 

enimmäissuosituksia suurempia määriä D-vitamiinia (katsauksessa Reiter ym. 2005a). Reiter ym. 

(2005b) havaitsivat yhteyden hammasresorptioiden korkean esiintyvyyden ja korkean seerumin D3-

vitamiinitason (25-OH-D) välillä ja epäilivät siis hammasresorptioiden liittyvän liialliseen 

ruokavalion D-vitamiinipitoisuuteen. Myöhemmässä tutkimuksessa Girard ym. (2010) saivat 

kuitenkin päinvastaisia tuloksia, eikä yhteyttä seerumin 25-OH-D –konsentraation ja 

hammasresorptioiden välillä ole voitu osoittaa. 

 Yksittäisissä tutkimuksissa on havaittu myös muita yhteyksiä hammasresorptioiden ja 

ruokavalion välillä.  Lund ym. (1998) mukaan hammasresorptioista kärsivät kissat joivat useammin 

vesijohtovettä kaivoveden sijaan. Lund ym. (1998) epäilivät ruoan korkean magnesium-, kalsium, 

fosfori- ja kaliumpitoisuuden ja Scarlett ym. (1999) teollisten herkkujen syömisen suojaavan 

hammasresorptioilta. 

2.2.9 Hammasresorptiot ihmisillä 

Ihmisillä on todettu monia erityyppisiä hammasresorptioita, joista yleisimmät eivät ole tyypiltään 

kissojen hammasresorptioiden kaltaisia, vaan liittyvät esimerkiksi hampaaseen kohdistuvaan 

mekaaniseen traumaan (DuPont 2005). Idiopaattinen juuriresorptio on ihmisillä harvinainen, mutta 

vakava tila, joka aiheuttaa hampaan ulkoista resorptiota kiillesementtirajassa tai juuren pinnalla 

(DeLaurier ym. 2009). Sairauksien samankaltainen patogeneesi ja hammasresorptioiden yleisyys 

kissoilla mahdollistavat kissojen hammasresorptioiden käyttämisen mallina ihmisten juuriresorption 

tutkimisessa (DeLaurier ym. 2009). Ihmisillä todettu abfraktiovaurio (engl. abfraction lesion), jota on 

epäilty yhdeksi juuriresorpion aiheuttajista, vastaa kliiniseltä kuvaltaan kissojen hammasresorptioita 

(DuPont 2005). Ihmisillä ulkoisen juuriresorption on epäilty olevan osin geneettistä (katsauksessa 

Reiter & Mendoza 2002).  

Ulkoisen apikaalisen juuriresorption (engl. external apical root resorption, EARR) 

esiintymiseen oikomishoitoa saaneilla ihmisillä on epäilty liittyvän geneettinen komponentti (Al-

Qawasmi ym. 2003a). Henkilöillä jotka ovat homotsygootteja IL-1B-geenin 1-alleelin suhteen on 

havaittu 5,6-kertainen riski (OR, taudin prevalenssi < 5 %) yli 2 mm kokoiseen EARR-muutokseen 

verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole homotsygootteja alleelin suhteen. IL-1B-geenin 1-alleeli 

vähentää interleukiini-1 –sytokiinin tuotantoa, ja vaikuttaisi lisäävän riskiä ulkoiselle apikaaliselle 
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juuriresorptiolle (Al-Qawasmi ym. 2003a). Kandidaattigeenitutkimuksella (engl. candidate gene 

approach) on havaittu oikomishoitoon liittyvällä ulkoisella apikaalisella juuriresorptiolla (EARR) 

olevan yhteys geenilokukseen TNFRSF11A (Al-Qawasmi ym. 2003b). TNFRSF11A-geeni koodaa 

tuman tekijä kappa B:n reseptorin aktivaattoria (RANK, receptor activator of nuclear factor-kappa 

B), joka on osteoklastien muodostusta ja aktivaatiota säätelevä molekyyli. EARR:n syntymiseen 

vaikuttavat myös muut tekijät, mutta näitä löytöjä voidaan pitää potentiaalisina sairauden 

geenimarkkereina (Al-Qawasmi ym. 2003b). 

2.3 Hammasresorptioiden esiintyvyys 

Hammasresorptioiden esiintyvyydestä on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden tulokset vaihtelevat 

runsaasti riippuen tutkitusta populaatiosta (Taulukko 1). Pitkälle edenneet muutokset johtavat koko 

hampaan kruunun menetykseen, jolloin kliinisesti havaitaan vain puuttuva hammas, jota ei 

välttämättä diagnosoida hammasresorption aiheuttamaksi (Harvey 1993). Lund ym. (1998) 

raportoivat hammasresorptioiden esiintyvyydeksi 48 % kissoilla, jotka hakeutuivat eläinlääkärin 

vastaanotolle nukutusta vaativaan toimenpiteeseen. Kyseiseen tutkimukseen osallistui 145 keski-

iältään 7,9-vuotiasta kissaa ja hampaat arvioitiin kliinisesti tutkimalla, hammasröntgenkuvausta ei 

käytetty. Asetelmaltaan vastaavanlaisessa australialaistutkimuksessa hammasresorptioiden 

esiintyvyys oli 52 % (Coles 1990). Ruotsissa saatiin esiintyvyydeksi 32 %, kun tutkittiin satunnaisesti 

valittuja kissoja kliinisesti ja hammasröntgenkuvauksella; kissojen keski-ikä oli 6 vuotta (Pettersson 

& Mannerfelt 2003). van Wessum ym. (1992) totesivat Alankomaissa ja Yhdysvalloissa 

hammashoitoon hakeutuneiden kissojen hammasresorptioiden esiintyvyydeksi 62 % ja 67 %. Ingham 

ym. (2001) raportoivat kliinisesti ja hammasröntgenkuvin tutkittujen kliinisesti terveiden, keski-

iältään 4,9-vuotiaiden kissojen hammasresorptioiden esiintyvyydeksi 29 %. DeLaurier ym. (2009) 

tutkivat elektronimikroskopian avulla eri syistä lopetettujen kissojen kliinisesti ja radiologisesti 

normaaleja hampaita ja havaitsivat hammasresorptiomuutoksia 53 %:ssa hampaista ja 85 %:lla 

kissoista. 
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Taulukko 1. Yhteenveto kissojen hammasresorptioiden esiintyvyyttä käsittelevistä tutkimuksista. 

Lähde Maa Kohdepopulaatio Tutkimuspopulaatio 

(n), keski-ikä (v) 

Tutkimustapa Esiintyvyys 

Coles 1990 Australia Yleisanestesiaan 

hakeutuneet 

64 Kliininen 52 % 

van Wessum 

ym. 1992 

Alankomaat Hammashoitoon 

hakeutuneet 

432 Kliininen 62 % 

van Wessum 

ym. 1992 

Yhdysvallat Hammashoitoon 

hakeutuneet 

78 Kliininen ja 

röntgenkuvaus 

67 % 

Lund ym. 

1998 

Yhdysvallat Yleisanestesiaan 

hakeutuneet 

145 

7,9 v 

Kliininen 48 % 

Ingham ym. 

2001 

Iso-

Britannia 

Kliinisesti terveet 

tutkimuseläimet 

228 

4,9 v 

Kliininen ja 

röntgenkuvaus 

29 % 

Pettersson & 

Mannerfelt 

2003 

Ruotsi Rauhoitukseen 

hakeutuneet  

96 

6,0 v 

Kliininen ja 

röntgenkuvaus 

32 % 

DeLaurier 

ym. 2009 

Yhdysvallat Kliinisesti ja 

radiologisesti 

normaalit hampaat 

13 Elektroni- 

mikroskopia 

85 % 

 

 

2.4 Hammasresorptioiden patogeneesi, diagnosointi ja hoito 

 

2.4.1 Patogeneesi 

Yleisimmät hampaat, joissa havaitaan hammasresorptioita ovat alaleuan kolmannet premolaarit eli 

välihampaat (Kuva 1) (Ingham ym. 2001). Yleisimmin sairastuvia hampaita ovat myös yläleuan 

toinen, kolmas ja neljäs premolaari, sekä alaleuan ensimmäinen molaari (Girard ym. 2008). Lund ym. 

(1998) mukaan resorptiot ovat yleisempiä ala- kuin yläleuassa ja premolaareissa on resorptioita muita 

hampaita useammin. Vaurio sijaitsee yleisimmin hampaan bukkaali- eli posken puoleisella pinnalla, 

mutta voi sijaita myös linguaalisesti eli kielen puoleisella pinnalla (Coles 1990). Plakin kertyminen 

ja tulehdusmuutokset hampaan bukkaalipinnalla aiheuttavat parodontiittia, jonka on epäilty olevan 

syy myös hammasresorptiomuutosten esiintymiseen bukkaalisesti (DeLaurier ym. 2009). 

Hammasresorptioiden on perinteisesti ajateltu kehittyvän hampaan kiillesementtirajaan, mutta 
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todellisuudessa muutos voi alkaa missä tahansa juuren pinnalla (DeLaurier ym. 2009). Juuren alueella 

olevien resorptioiden on kuitenkin havaittu korjautuvan useammin kuin kiillesementtirajan 

muutokset, jotka ovat usein eteneviä (DeLaurier ym. 2009). Resorptiomuutos voi alkaa yhtäaikaisesti 

saman hampaan useassa eri kohdassa (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). 

 Kliinisesti suurin osa hammasresorptioista kärsivistä kissoista osoittaa tulehduksen 

merkkejä (Booij-Vrieling ym. 2009). Tulehdusreaktiossa tuotetut sytokiinit voivat aktivoida tai 

inhiboida osteoklastien toimintaa (Booij-Vrieling ym. 2009). Resorptiohampaissa on havaittu 

lisääntyneesti interleukiini-6 (IL-6) ja interleukiini-1ß (IL-1ß) –sytokiineja, jotka vaikuttaisivat 

paikallistasolla säätelevän osteoklastien aktiivisuutta (DeLaurier ym. 2002). D-vitamiinilla on epäilty 

olevan osuutta hammasresorptioiden synnyssä, sillä 1,25-dihydroksivitamiini-D stimuloi 

osteoklastogeneesiä tuman D-vitamiinireseptorin (engl. nuclear vitamin D receptor, nVDR) kautta 

(Booij-Vrieling ym. 2009). Ikenen tulehdusreaktion on havaittu johtavan osteoklastogeneesiä 

stimuloivien säätelijöiden lisääntyneeseen tuotantoon ja tehostavan nVDR-tasoja (Booij-Vrieling ym. 

2009). Hampaan pinnalle kertyvä plakki aiheuttaa tulehdusreaktiota, jolla on osuutensa 

hammasresorption synnyssä (Booij-Vrieling ym. 2009). Hammasresorptioista kärsivien kissojen 

osteoklastien esiasteiden on havaittu reagoivan terveistä kissoista poikkeavasti osteoklasteja 

aktivoiviin tekijöihin, kuten D-vitamiinin aktiiviseen metaboliittiin 1,25-dihydroksikolekalsiferoliin 

eli kalsitrioliin ja tulehduksenvälittäjäaine IL-6: een (Booij-Vrieling ym. 2012)  

 Histologisesti odontoklastien aikaansaama prosessi voidaan jakaa syöpymä- 

(resorptiiviseen) ja korjaavaan (reparatiiviseen) vaiheeseen.  Syöpymävaiheessa nähdään 

odontoklasteja resorboimassa normaalia hammaskudosta, kun taas korjaavassa vaiheessa on 

nähtävissä muutosalueiden korvautumista sementin- tai luun kaltaisella kudoksella (Okuda & Harvey 

1992). Ankyloosia eli dentiinin ja alveoliluun yhteensulautumista havaittiin kaikissa 

hammasresorptioissa, joissa resorptio oli edennyt dentiiniin (Gorrel & Larsson 2002). Resorption 

edetessä muodostuu dentiiniin resorptiokanavia, jotka haurastuttavat hammasta edetessään kruunun 

alueen dentiiniin. Lopulta osa kiilteestä, tai jopa koko hampaan kruunu voi murtua (Gorrel & Larsson 

2002). 

2.4.2 Diagnosointi 

Kliinisiä merkkejä hammasresorptiosta ovat plakin peittämä epätasaisuus kiilteessä ja paikallisesti 

havaittavat ikenen akuutin ientulehduksen merkit eli punoitus, turvotus ja verenvuotoherkkyys. 

Kaikkiin resorptiomuutoksiin ei kuitenkaan liity plakkia tai ientulehdusta (Okuda & Harvey 1992). 

Usein muutosalueiden tunnustelu koettimella aiheuttaa kipureaktion (DuPont 2005). Muutoksen 
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edetessä pitkälle voi koko kruunu tuhoutua ja päällä oleva ien parantua siten, että kliinisesti hampaan 

alueella on havaittavissa vain kohouma (DuPont 2005). 

Hammasresorptiot ovat usein alkuvaiheessa kliinisesti oireettomia. Kun muutokset 

etenevät ja dentiinitubulukset ja/tai hampaan ydin paljastuvat, tulee tilasta kivulias ja kissa voi 

osoittaa kliinisiä oireita, kuten huonontunut ruokahalu, laihtuminen, toispuolinen pureskelu tai apeus 

(Scarlett ym. 1999). Oireita voivat olla myös lisääntynyt syljeneritys ja pahanhajuinen hengitys. 

Suurin osa hammasresorptioista kärsivistä kissoista ei kuitenkaan näytä oireita, joten kliinisistä 

oireista ei useinkaan ole apua diagnoosin teossa (DuPont 2005). 

Hammasröntgenkuvaus on keskeinen osa hammasresorptioiden diagnosointia. Useissa 

tutkimuksissa on todettu, että useimmat muutokset ovat havaittavissa röntgenkuvissa, mutta eivät 

kliinisessä tutkimuksessa (DuPont 2005, Girard ym. 2008). Kliinisellä tutkimuksella huomataan 

usein vain pieni osa hampaan vaurioista, eikä ienrajan alapuolella olevia muutoksia havaita lainkaan 

(DuPont 2005). Hammasröntgenkuvassa resorptiomuutos näkyy röntgenharvana alueena tyypillisesti 

lähellä kiillesementtirajaa (Harvey 1993). Resorptiomuutos voi johtaa myös koko kruunun 

menetykseen, jolloin röntgenkuvassa nähdään juurten jäänteet (Harvey 1993). 

Hammasresorptiokuvista arvioidaan myös lamina duran, eli hammasta ympäröivän alveoliluun 

reunan, ja hampaan alveoliluuhun kiinnittävän parodontaaliligamentin eheyttä (DuPont 2005). 

Tyypin 2 hammasresorptioissa näiden erottuvuus on heikentynyt (Lemmons 2013). Joskus 

hampaassa voidaan havaita tyypin 2 hammasresorptiomuutoksia eli alveoliluuhun sulautuvat juuret 

ilman, että hampaassa on havaittavaa resorptioaluetta (Lemmons 2013). Tällaiset muutokset eivät ole 

kivuliaita, mikäli kruunun tai hampaan ytimen alueella ei ole resorptiota (Lemmons 2013). 

Hammasresorptiomuutosten kartoituksessa olisi suositeltavaa ottaa koko suun hammasröntgenkuvat 

(Gorrel 2015). Heaton ym. (2004) havaitsivat kuitenkin, että alaleuan premolaari-molaarialueen 

kuvaus molemmin puolin paljastaa yhdeksän kymmenestä hammasresorptiosta kärsivästä kissasta. 

Näitä kahta röntgenkuvaa voidaan siis käyttää hammasresorptioiden seulonnassa, ja mikäli näissä 

kuvissa havaitaan resorptiomuutoksia, tulee kissalle tehdä koko suun röntgenkuvaus (Gorrel 2015). 

2.4.3 Hoito 

Hammasresorptioita on aiemmin hoidettu mm. fluorilla ja lasi-ionomeerillä paikkaamalla, mutta 

onnistuneiden hoitojen osuus on ollut alhainen (DuPont 2005). Nykykäsityksen mukaan paras 

hoitovaihtoehto hammasresorptioiden kivuliaiden vaiheiden välttämiseksi on hampaan poisto 

(DuPont 2005). Hammasresorption ollessa aikaisessa vaiheessa, jolloin muutos rajoittuu juuren 

alueelle eikä ulotu kruunuun tai hampaan ytimeen, ei muutos oletettavasti ole kivulias (Gorrel 2015). 
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Tässä vaiheessa hoidoksi riittää hampaan seuranta kliinisesti ja säännöllisin röntgenkuvauksin 

(Gorrel 2015). 

Hammasresorptioiden hoito riippuu resorption tyypistä. Kruunuamputaatiota eli 

pelkkää hampaan kruunuosan poistoa voidaan harkita hoitovaihtoehtona tyypin 2 

hammasresorptioille, joissa hammasröntgenkuvauksen avulla voidaan todentaa, että hampaan juuret 

ovat sulautumassa alveoliluuhun (DuPont & DeBowes 2002). Kruunuamputaatio ei ole 

hoitovaihtoehto stomatiitista kärsivillä kissoilla, joilla on paranemisen kannalta keskeistä poistaa 

myös hampaiden juuret (DuPont 2005). Kruunuamputaatiota ei suositella kissoille, joilla on kissan 

immuunikato- (FIV) tai leukoosivirustartunta (FeLV) (Gorrel 2015), sillä virustartuntoihin liittyy 

usein suutulehdusta. Näissä, sekä tyypin 1 hammasresorptiotapauksissa, hoito on koko hampaan 

kirurginen poisto (Gorrel 2015). 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Tutkimuksen asetelma 

Tämä tutkimus on poikittaistutkimusaineistosta tehty tapaus-verrokkianalyysi. Tapaukseksi 

määritettiin kissa, jolla oli eläinlääkärin tekemä hammasresorptiodiagnoosi. Verrokkeja olivat kissat, 

joilla kyselyn mukaan ei ollut todettu hammasresorptiota. 

3.2 Aineisto 

Tutkimuksen aineistona oli internetissä toteutettu Kissojen terveyskysely 

(https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49889/lomake.html), johon kerättiin vastauksia joulukuusta 

2012 helmikuuhun 2015. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty myös muissa tutkimuksissa. 

Terveyskyselyä varten kissaroduille määriteltiin otoskoot rotukohtaisten sairausprevalenssien 

laskemiseksi Suomen Kissaliiton rekisteröintitilastojen pohjalta (Vapalahti ym. 2016). 

Kyselytutkimukseen toivottiin vastauksia sekä maatiaiskissojen että rotukissojen omistajilta, ja tietoa 

kyselystä levitettiin internetissä sekä rotuyhdistysten välityksellä. Tähän analyysiin otettiin mukaan 

vastaukset 8115 kissasta. Tutkimukseen osallistui maatiaiskissojen lisäksi kissoja 40 eri rodusta. 

Rotukissat, joiden puhdasrotuisuutta ei voitu varmistaa rekisterinumeron perusteella, luokiteltiin 

ryhmään ’muut’. Pieniä rotuja, joista tiedettiin etukäteen, ettei rodussa ole Suomessa riittävästi kissoja 

otoskokotavoitteen saavuttamiseksi, yhdisteltiin ennakkoon tehdyn suunnitelman mukaisesti 

geneettisesti samanlaisiin roturyhmiin, jotka on esitetty tulososion taulukossa 5. Otoskoon 

saavuttaneita yksittäisiä rotuja oli 13 ja roturyhmiä 6, jotka koostuivat yhteensä 18 eri rodusta. 

Maatiaiskissat säilytettiin erillisenä ryhmänään. Rodut, jotka eivät olleet saavuttaneet tavoiteltua 
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otoskokoa ja ’muut’-ryhmän kissat, joiden puhdasrotuisuutta ei voitu varmistaa, yhdistettiin ’muut 

rodut’ –ryhmäksi. Jatkossa ’rotu’-muuttujalla tarkoitetaan otoskoon saavuttaneisiin rotuihin ja 

roturyhmiin jaoteltua muuttujaa, ellei toisin ole mainittu. 

3.3 Kyselylomake 

Kyselylomake oli laadittu valmiiksi ja kysely toteutettu ennen tämän tutkimuksen alkua. 

Kyselylomakkeella kartoitettiin kissan perustiedot, elinympäristö ja sairauksien esiintyminen. Kissan 

perustietoihin kuuluivat rotu, rekisteritiedot, syntymäaika, mahdollinen kuolinaika ja –syy, 

sukupuoli, oliko kissa kastroitu tai steriloitu, synnyinmaa, veriryhmä (jos tiedossa), paino sekä kissan 

ikä vieroitettaessa ja uuteen kotiin muuttaessa. Lisäksi kerättiin omistajan perustiedot ja yhteystiedot. 

Kysely sisälsi myös kissan mahdolliseen jalostuskäyttöön ja näihin liittyviin geenitesteihin ja 

ultraäänitutkimuksiin liittyviä kysymyksiä. Elinympäristön osalta kartoitettiin kissan 

ulkoilumahdollisuuksia, ruokavaliota, olosuhteita kodissa sekä taloudessa elävien muiden eläinten ja 

ihmisten määrää. Omistaja arvioi kysymysten avulla kissan luonnetta, aktiivisuutta sekä tiettyjen 

käyttäytymistapojen esiintymistä. Sairauskohtaisissa osioissa kartoitettiin diagnooseja seuraavissa 

sairauskategorioissa: synnynnäiset kehityshäiriöt, ihosairaudet, silmäsairaudet, korvasairaudet, suu- 

ja hammassairaudet, munuais- ja virtsatiesairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, verisairaudet, lihas- 

ja luustohäiriöt, ruoansulatuselinsairaudet, hengityselinsairaudet, hermostosairaudet, 

lisääntymissairaudet, hormoni- ja aineenvaihduntasairaudet, autoimmuunisairaudet, 

kasvainsairaudet, lois- ja alkueläintartunnat sekä muut sairaudet. Lisäksi kartoitettiin kissan saamaa 

rokotesuojaa. Kunkin sairauskategorian osalta kysyttiin, onko eläinlääkäri tai omistaja todennut 

kissalla kyseiseen sairauskategoriaan kuuluvia sairauksia. Kussakin sairauskategoriassa oli lisäksi 

mahdollisuus rastittaa listalta, mitä sairauksia kissalla oli ollut. Suu- ja hammassairauksista 

vastausvaihtoehtoina olivat purentavika, ientulehdus (gingiviitti), suutulehdus (stomatiitti), hampaan 

tukikudoksen sairaus (parodontiitti), hammaskaulasyöpymä (FORL), joka nykytermein tarkoittaa 

hammasresorptiota, hammaskivi, hammasmurtuma sekä hampaiden poikkeava lukumäärä (kyselyssä 

’liikaa/liian vähän hampaita’). Muu suu- tai hammassairaus sekä tarkemmat tiedot kissan sairaudesta 

ja hoitohistoriasta pyydettiin täyttämään avoimeen kenttään. 

3.4 Aineiston käsittely ja muuttujien koodaus 

Aineiston käsittelyyn käytettiin Microsoft Office Excel 2010 –ohjelmaa ja tilastollisiin analyyseihin 

SPSS-tilasto-ohjelmaa (IBM SPSS Statistics, Version 22-24). 

Kissojen ikä määritettiin vähentämällä vastauspäivämäärä syntymäajasta, jolloin saatiin 

kissan ikä vastauspäivänä, tai laskemalla kissan elinikä kuolinpäivän avulla. Kissan ikä ilmoitettiin 
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vuosissa kahden desimaalin tarkkuudella. Kissat jaoteltiin ikäryhmiin, jotka olivat: alle 1-vuotiaat, 1-

2,99 vuoden ikäiset, 3-6,99 vuoden ikäiset, 7-10,99 vuoden ikäiset sekä vähintään 11-vuotiaat. Kun 

huomattiin, että hammasresorptiota on nuorissa ikäluokissa erittäin vähän, jouduttiin monimuuttuja-

analyysien onnistumiseksi ikä jakamaan kolmeen ryhmään: alle 7-vuotiaat, 7-10,99 -vuotiaat ja 

vähintään 11-vuotiaat. Yhdeltä kissalta poistettiin ikätieto, sillä muiden tietojen perusteella omistaja 

oli ilmoittanut iän virheellisesti. Kissojen sukupuoli koodattiin alkuperäisten vastausvaihtoehtojen 

mukaisesti uroksiin ja naaraisiin. Kysymys kissan kastraatiosta/sterilaatiosta koodattiin ’kyllä’ (1) ja 

’ei’ (0) -vastauksiin. 

Sairausluokkia koskevissa osioissa oli kyselylomakkeella vastausvaihtoehdot ’kyllä, 

eläinlääkärin toteama’, ’kyllä, oma diagnoosi’, ’ei’ ja ’en tiedä’. Nämä koodattiin uudelleen siten, 

että vastausvaihtoehtoja jäi kaksi: ’ei’ (0) ja ’kyllä’ (1), johon oli yhdistetty sekä eläinlääkärin 

toteamat, että omistajien omat diagnoosit. ’En tiedä’ -vastaukset koodattiin puuttuviksi. 

Sairausluokan valinnan jälkeen kussakin sairausluokassa oli lista sairauksista, joista oli mahdollisuus 

rastittaa, mitä sairauksia kissalla oli ollut. Jos sairautta ei ollut rastitettu, koodattiin vastaukseksi ’ei’ 

(0) ja rastitus sairauden kohdalla ’kyllä’ (1). Yksittäisiä sairauksia tarkasteltiin tässä tutkimuksessa 

ainoastaan suu- ja hammassairauksien, autoimmuunisairauksien sekä muiden sairauksien 

(virusinfektiot) osalta. Tulosten vahvistamiseksi, muista sairausluokista poiketen hammassairauksien 

osalta jätettiin pois kissat, joiden omistaja oli ilmoittanut itse diagnosoineensa kissalla suu- ja 

hammassairauskategoriaan kuuluvia sairauksia ja jäljelle jääneet sairaudet oletettiin eläinlääkärin 

diagnosoimiksi. Kissan ruokavaliota koskevat kysymykset koodattiin ’kyllä’ ja ’ei’ -vastauksiin sen 

mukaisesti, oliko kyseisen ruokavalion kohdalla rastitus. Ruokavaliomuuttujista tehtiin myös 

summamuuttujia, joiden avulla voitiin valikoida kissat, joilla oli jokin tietty ruokavalio. 

Monivalintakysymyksissä, esim. kissan ulkoilutiheyttä koskevassa kysymyksessä muuttuja 

koodattiin alkuperäisten vastausvaihtoehtojen mukaisiin luokkiin (kts. kyselylomake). Kissalle 

annetut rokotukset koodattiin vastausvaihtoehtojen mukaisesti ’ei’ (0) ja ’kyllä’ (1); ’en tiedä’ -

vastaukset koodattiin puuttuviksi. 

Muut sairaudet ja ongelmat -sairausluokassa vastausvaihtoehtoina olivat mm. kissanuha 

(kalikivirus ja herpesvirus), FCV (kissan kalikivirus) ja FHV (kissan herpesvirus/rinotrakeiittivirus). 

Kissanuhalla tarkoitettiin tässä joko kissan kaliki- tai herpesvirusinfektiota. ’Kissanuha’ -muuttuja 

jouduttiin epäjohdonmukaisuuksien vuoksi koodaamaan uudelleen. Useat vastaajat olivat rastittaneet 

kissanuhan tarkentamatta, onko kyseessä herpes tai kaliki, tai valinneet herpeksen tai kalikin 

valitsematta kissanuhaa. Muuttujia yhdisteltiin siten, että ’kissanuha’ -muuttujaan yhdistettiin ne, 

jotka olivat vastanneet kyllä joko herpekseen tai kalikiin. Tämän lisäksi kissanuhaan ’kyllä’ 
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vastanneiden joukosta etsittiin avoimista kentistä mahdollinen tieto siitä, oliko kyseessä ollut kaliki- 

vai herpesvirus, ja nämä yhdistettiin ’kaliki’- ja ’herpes’ -muuttujiin, ellei niissä ollut jo näistä 

mainintaa. 

3.5 Tilastollinen analyysi 

Muuttujien koodauksen onnistuminen ja mahdolliset puuttuvat tiedot kartoitettiin 

frekvenssitaulukoiden avulla. Kaikkien kissojen, hammasresorptiokissojen sekä verrokkikissojen 

keski-iät laskettiin. Ristiintaulukoinnin avulla laskettiin hammasresorption prevalenssi aineistossa, 

roduittain ja eri ikäryhmissä. Ristiintaulukoinnin avulla tutkittiin myös hammasresorption 

assosioituminen sukupuoleen, muihin sairauksiin ja ympäristötekijöihin. Näiden ominaisuuksien 

esiintyvyydelle tapaus- ja verrokkikissoissa laskettiin 95 % luottamusvälit Epitools-laskuriohjelmalla 

(Sergeant 2016) käyttäen Wilsonin menetelmää (Brown ym. 2001).  Assosiaation tilastollisen 

merkitsevyyden testeinä käytettiin Fisherin eksakti -testiä kaksiluokkaisille muuttujille, Khiin neliö -

testiä useampiluokkaisille muuttujille sekä Kruskal-Wallis -testiä järjestyslukuasteikollisille 

muuttujille. Ristiintaulukoinnin jälkeen jatkoanalyyseihin otettiin mukaan sellaiset muuttujat, joiden 

assosioituminen hammasresorptioon oli tasolla p < 0,2. Näiden muuttujien assosiaatiot 

hammasresorption kanssa tutkittiin myös yhden muuttujan logistisilla regressioanalyyseillä, joiden 

avulla todetut hammasresorption riski- tai siltä suojaavat tekijät (Waldin p < 0,2) tutkittiin edelleen 

monimuuttujaisilla logistisilla regressioanalyyseillä. Alustavilla tilastollisilla analyyseillä 

tarkoitetaan jatkossa ristiintaulukointia ja yhden muuttujan logistisia regressioanalyysejä. 

Sekoittava tekijä on – yksinkertaisesti määriteltynä – muuttuja, joka on assosioitunut 

sekä vasteen (tässä hammasresorptio) että jonkun sen riskitekijän (tässä mm. hammaskivi ja 

ientulehdus) kanssa (kirjassa Dohoo ym. 2009). Kirjallisuuden perusteella tällaisia sekoittavia 

tekijöitä voivat olla ruokavalio sekä tietyt virusinfektiot. Yleisesti ottaen muita mahdollisia 

sekoittavia tekijöitä voivat olla sellaiset vahvat isäntätekijät kuten rotu, ikä ja sukupuoli (kirjassa 

Houe ym. 2004). Iän ja sukupuolen sekoittavaa vaikutusta hammasresorption ja siihen assosioituvien 

muuttujien suhteeseen tutkittiin lisäämällä kukin muuttuja yksitellen malliin yhdessä iän ja 

sukupuolen kanssa. Muuttujat, jotka eivät enää tämän jälkeen assosioituneet tilastollisesti 

merkitsevästi (p < 0,05) hammasresorption kanssa, jätettiin pois. Ruokavaliomuuttujien, ja 

vastaavasti virusmuuttujien, vaikutusta hammaskiven tai ientulehduksen assosiaatioon 

hammasresorption kanssa tutkittiin malleissa, joissa olivat mukana iän ja sukupuolen lisäksi myös 

rotu. 

Multikollineaarisuuden eli selittävien tekijöiden liian voimakkaan korrelaation 

tutkimiseksi laskettiin jäljellä oleville kaksiluokkaisille muuttujille parittaiset Phi-kertoimet. 
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Voimakkaan korrelaation raja-arvoksi otettiin 0,5 (Pett 1997), jonka ylittyessä vain toinen muuttujista 

voitaisiin ottaa mukaan monimuuttujamalliin. Lähes kaikkien muuttujien välillä havaittiin 

tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota, mutta kertoimet jäivät pieniksi (korkeintaan 0,316). 

Monimuuttujamallia vakavasti häiritsevää multikollineaarisuutta ei siis havaittu eikä muuttujien 

karsintaa tarvittu. Suu- ja hammassairausmuuttujien (muut kuin hammasresorptio) välistä 

multikollineaarisuutta tutkittiin lisäksi pareittain logistisella regressioanalyysilla vertaamalla samassa 

mallissa olevien sairausmuuttujien saamia arvoja (OR ja p) yhden muuttujan mallissa saatuihin 

vastaaviin arvoihin. 

3.6 Monen muuttujan logistinen regressiomalli ja mallin arviointi 

Monimuuttujamalli rakennettiin lisäämällä ensin kaikki malliin valikoituneet muuttujat malliin ja 

poistamalla niitä sitten yksi kerrallaan suurimmasta p-arvosta alkaen, kunnes kaikki jäljellä olevat 

muuttujat olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05). Malliin jäljelle jääneiden muuttujien väliset 

parittaiset interaktiot tarkistettiin lisäämällä malliin yksi interaktiotermi kerrallaan ja tarkistamalla 

tämän tilastollinen merkitsevyys. Tilastollisesti merkitsevät (p < 0,05) interaktiot sisällytettiin 

mukaan malliin. 

 Mallin hyvyyttä testattiin SPPS-ohjelman Omnibus-testillä, Nagelkerke R-neliöllä ja 

Hosmer-Lemeshow -testillä. Mallin ennustekykyä testattiin laskemalla SPSS-ohjelmalla mallin 

ROC-käyrän (receiver operating characteristic curve) AUC-arvo (area under the curve), 

sensitiivisyys, spesifisyys, positiivinen ennustearvo ja negatiivinen ennustearvo. 

Logistiseen regressiomalliin voidaan soveltaa kaavaa 

logit(Y) = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + … + bn Xn,  (1) 

missä Y on selitettävä tekijä (tässä hammasresorptio) 

Xi, i = 1, …, n ovat selittäviä tekijöitä, kuten ikä, rotu, hammaskivi 

b0 on vakiotermi eli tässä logistisen regressiomallin vakion kerroin B 

bi, i = 1, …, n ovat otoksen kulmakerroinparametrit eli tässä logistisen regressiomallin kertoimet B 

selittäjille Xi. 

 

Merkintä logit tarkoittaa tapahtuman tautipaineen (odds) luonnollista logaritmia eli 

ln(oddsY) = logit(Y) ja toisaalta odds(Y) = elogit(Y). 

 

Kaavasta (1) voidaan laskea mallin antamia ennusteita taudin saamisen todennäköisyyksille 

p millä tahansa selittäjien Xi kombinaatiolla kaavalla 
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p = e logit / (1 + e logit)  (2) 

Kahden erilaisen ryhmän välinen odds ratio saadaan ryhmien odds-arvojen suhteena: 

odds ratio = elogit(Y1)/elogit(Y2)  (3) 

 

Jos malliin liittyy interaktio, tulkitaan interaktioon liittyvät muuttujat ja interaktio yhdessä, ei 

itsenäisinä muuttujina. Todennäköisyyksien ja odds ratioiden laskemiseen eri muuttujien 

kombinaatioilla käytettiin avuksi Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. 

  

4 TULOKSET 

 

4.1 Hammasresorption esiintyvyys 

Hammasresorption esiintyvyys aineistossa oli 3,9 % (95 % luottamusvälit 3,5-4,3 %).  

Hammasresorption esiintyvyydessä puhdasrotuisten (3,8 %) ja maatiaiskissojen (4,2 %) välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,551, Fisher). Yksittäisissä roduissa esiintyvyys oli 

kuitenkin huomattavasti korkeampi tai matalampi kuin koko aineistossa tai maatiaiskissoilla 

(Taulukko 2). Esiintyvyyttä tarkasteltiin myös roduissa, jotka eivät olleet saavuttaneet tavoiteltua 

otoskokoa. Erityisen korkea hammasresorption esiintyvyys oli siamilaisella (9,9 %), abessinialaisella 

(9,3 %), itämaisella lyhytkarvalla (9,1 %) ja cornish rexillä (8,9 %), kun taas turkkilaisella vanilla 

(0,4 %) ja pyhällä birmalla (1,3 %) esiintyvyys oli huomattavasti muita rotuja alhaisempi. 

Hammasresorption ja rodun välillä havaittiin ristiintaulukoinnissa tilastollisesti merkitsevä 

assosiaatio (p <0,001, Khiin neliö). Seuraavissa roduissa ei kyselyyn vastanneissa ollut yhtään 

hammasresorptiokissaa: burmilla, amerikan shotrhair, don sfinx, egyptinmau, kuriilien bobtail, manx, 

neva masquerade, seychellien lyhyt- ja pitkäkarva. 

 Kaikkien kissojen keski-ikä oli 5,3 vuotta, terveiden 5,1 ja hammasresorptiokissojen 

9,8 vuotta. Esiintyvyys 1-3 -vuotiailla oli 0,4 %, 3-7 -vuotiailla 3,0 %, 7-11 -vuotiailla 8,8 % ja 

vähintään 11-vuotailla 11,6 %. Alle 1-vuotiailla ei esiintynyt hammasresorptioita. 
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Taulukko 2. Hammasresorption esiintyvyys suomalaisille kissanomistajille 12/2012-2/2015 

tehdyssä internetkyselyssä.  Kissojen kokonaismäärä (N), hammasresorptiokissojen lukumäärä (n) 

ja esiintyvyys (%) yksittäisissä roduissa. Analyysiin on otettu mukaan vain kissat, joiden kissojen 

hammasresorptiodiagnoosin oli tehnyt eläinlääkäri (n = 316). 

 Hammasresorptiokissat 

Rotu N n % 95 % luottamusvälit 

(Wilson) 

Yhteensä 8115 316 3,9 3,5-4,3 

Maatiaiskissa 1466 61 4,2 3,3-5,3 

Abessinialainen 172 16 9,3 5,8-14,6 

American curl lyhytkarva 34 2 5,9 1,6-19,1 

American curl pitkäkarva 80 4 5,0 2,0-12,2 

Balineesi 52 1 1,9 0,3-10,1 

Bengali 306 5 1,6 0,7-3,8 

Brittiläinen 360 15 4,2 2,5-6,8 

Burma 290 13 4,5 2,6-7,5 

Cornish rex 416 37 8,9 6,5-12,0 

Cymric 40 1 2,6 0,5-13,2 

Devon Rex 281 1 0,4 0,1-2,0 

Eurooppalainen 264 20 7,6 5,0-11,4 

Exotic 41 2 4,9 1,3-16,1 

Itämainen lyhytkarva 209 19 9,1 5,9-13,8 

Itämainen pitkäkarva 30 1 3,3 0,6-16,7 

Kartusiaani 27 1 3,7 0,7-18,3 

Korat 238 5 2,1 0,9-4,8 

Maine coon 385 10 2,6 1,4-4,7 

Norjalainen metsäkissa 383 22 5,7 3,8-8,5 

Ocicat 217 9 4,1 2,2-7,7 

Persialainen 305 6 2,0 0,9-4,2 

Pyhä birma 376 5 1,3 0,6-3,1 

Ragdoll 410 16 3,9 2,4-6,2 

Venäjänsininen 335 7 2,1 1,0-4,3 

Sfinx 263 3 0,9 0,3-2,7 

Siamilainen 131 13 9,9 5,9-16,2 

Siperiankissa 323 10 3,1 1,7-5,6 

Somali 122 5 4,1 1,8-9,2 

Turkkilainen angora 46 2 4,3 1,2-14,5 

Turkkilainen van 227 1 0,4 0,1-2,5 

Selkirk rex 8 1 12,5 2,2-47,1 

Muut 61 2 3,3 0,9-11,4 

 

4.2 Hammasresorptioon assosioituvat tekijät 

Hammasresorptiokissojen ominaisuudet ja ympäristötekijät poikkeavat joiltakin osin kissoista, joilla 

ei ole todettu hammasresorptiota (Taulukko 3). Esimerkiksi ientulehdus oli diagnosoitu 34,5 %:lla 

hammasresorptiokissoista ja vain 6,4 %:lla kissoista, joilla ei ollut todettu hammasresorptiota. 
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Ristiintaulukoinnissa tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) hammasresorptioon assosioituvia 

muuttujia olivat ikä, rotu, ientulehdus, stomatiitti, parodontiitti, hammaskivi, hammasmurtuma, 

hampaiden poikkeava lukumäärä, kissanuha, ruoan pitäminen tarjolla sekä leukemia- ja 

raivotautirokotus. Jatkoanalyysiin otettiin mukaan kuitenkin kaikki muuttujat, joilla p < 0,2. 

Ristiintaulukoinnissa todettiin joidenkin muista sairausluokista assosioituvan hammasresorption 

kanssa (Taulukko 4). 

 Tietyllä ruokavaliolla, esimerkiksi jos kissa saa pelkästään marketin teollista 

kissanruokaa, ei havaittu tilastollisesti merkitsevää assosiaatiota hammasresorptioon (tuloksia ei 

näytetä). 

Taulukko 3. Hammasresorptiokissojen ja niiden verrokkien (N = 8115) perustietojen, suu-, 

hammas- ja virussairauksien, elinympäristömuuttujien ja rokotusten lukumäärät (n), osuudet (%) ja 

assosioituminen hammasresorptioon (Fisherin p < 0,2 lihavoitu) suomalaisille kissanomistajille 

12/2012-2/2015 tehdyllä internetkyselyllä kerätyssä aineistossa. Analyysiin on otettu mukaan vain 

kissat, joiden kissojen hammasresorptiodiagnoosin oli tehnyt eläinlääkäri (n = 316). 

 

 Hammasresorptio 

  Todettu Ei todettu  

   n %  95 % 

luottamusvälit 

(Wilson) 

n % 95 % 

luottamusvälit 

(Wilson) 

p-arvo 

(Fisher) 

IKÄ 311   7631   <0,0011 

alle 1 v 0 0,0 0,0-1,2 1119 14,7 13,9-15,5  

1-2,99 v 8 2,6 1,3-5,0 1973 25,9 24,9-26,8  

3-6,99 v 76 24,4 20,0-29,5 2490 32,6 31,6-33,7  

 7-10,99 v 115 37,0 31,8-42,5 1197 15,7 14,9-16,5  

 vähintään 11 v 112 36,0 30,9-41,5 852 11,2 10,5-11,9  

SUKUPUOLI 313   7742   0,184 

naaras 155 49,5 44,0-55,0 4135 53,4 52,3-54,5  

uros 158 50,5 45,0-56,0 3607 46,6 45,5-47,7  

SUU-  TAI HAMMASONGELMA2 

purentavika 2 0,6 0,2-2,3 78 1,0 0,8-1,2 0,771 

ientulehdus 109 34,5 29,5-39,9 499 6,4 5,9-7,0 <0,001 

stomatiitti 18 5,7 3,6-8,8 43 0,6 0,4-0,7 <0,001 

parodontiitti 36 11,4 8,3-15,4 68 0,9 0,7-1,1 <0,001 

hammaskivi 187 59,2 53,7-64,5 1407 18,0 17,2-18,9 <0,001 

hammasmurtuma 16 5,1 3,1-8,1 90 1,2 0,9-1,4 <0,001 

liikaa/liian vähän 

hampaita 

12 3,8 2,2-6,5 63 0,8 0,6-1,0 <0,001 

muu suusairaus 7 2,2 1,1-4,5 95 1,2 1,0-1,5 0,119 

VIRUSSAIRAUDET2 

FeLV - kissan 

leukoosivirus 

0 0,0 0,0-1,2 4 0,1 0,0-0,1 1,000 

FIV - kissan 

immuunikatovirus 

0 0,0 0,0-1,2 7 0,1 0,0-0,2 1,000 
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 Hammasresorptio 

  Todettu Ei todettu  

   n %  95 % 

luottamusvälit 

(Wilson) 

n % 95 % 

luottamusvälit 

(Wilson) 

p-arvo 

(Fisher) 

kissanuha 20 6,3 4,1-9,6 201 2,6 2,2-3,0 0,001 

FCV - kissan 

kalikivirus 

7 2,2 1,1-4,5 102 1,3 1,1-1,6 0,202 

FHV- kissan 

herpesvirus 

1 0,3 0,1-1,8 33 0,4 0,3-0,6 1,000 

FIP – tarttuva 

vatsakalvontulehdus 

1 0,3 0,1-1,8 110 1,4 1,2-1,7 0,133 

kissarutto 0 0,0 0,0-1,2 5 0,1 0,0-0,2 1,000 

muu virus 7 2,2 1,1-4,5 92 1,2 1,0-1,4 0,110 

RUOKAVALIO2 

teollinen marketista 108 34,2 29,2-39,6 2759 35,4 34,3-36,4 0,675 

teollinen 

eläinkaupasta 

276 87,3 83,2-90,6 6880 88,2 87,5-88,9 0,656 

pakastettu liha/kala 134 42,4 37,1-47,9 3337 42,8 41,7-43,9 0,908 

raaka liha/kala 112 35,4 30,4-40,9 3018 38,7 37,6-39,8 0,263 

kypsennetty liha/kala 88 27,8 23,2-33,0 1812 23,2 22,3-24,2 0,067 

kotiruoka 12 3,8 2,2-6,5 265 3,4 3,0-3,8 0,636 

tähteet 4 1,3 0,5-3,2 138 1,8 1,5-2,1 0,663 

ruoka jatkuvasti 

saatavilla3 

166 53,2 47,7-58,7 5287 68,9 67,9-70,0 <0,001 

ravintolisä4 105 33,8 28,7-39,2 2351 31,0 30,0-32,1 0,318 

ULKOILU5 0,4141 

ei koskaan 56 18,2 14,3-22,9 1472 19,7 18,8-20,6  

muutaman kerran 

vuodessa 

71 23,1 18,8-28,2 1665 22,2 21,3-23,2  

1-2 kertaa 

kuukaudessa 

32 10,4 7,5-14,3 706 9,4 8,8-10,1  

1-2 kertaa viikossa 40 13,0 9,7-17,3 684 9,1 8,5-9,8  

3-5 kertaa viikossa 46 15,0 11,4-19,4 980 13,1 12,3-13,9  

joka päivä 61 19,9 15,8-24,7 1959 26,2 25,2-27,2  

ulkona koko ajan 1 0,3 0,1-1,8 18 0,2 0,2-0,4  

ROKOTUKSET        

Kissanuharokotus6 201 70,3 64,7-75,3 4907 74,2 73,1-75,2 0,148 

Kissaruttorokotus7 239 83,6 78,8-87,4 5752 86,6 85,8-87,4 0,157 

Klamydiarokotus8 47 21,3 16,4-27,1 1215 25,3 24,1-26,5 0,204 

Leukemiarokotus9 28 12,8 9,0-17,9 936 20,0 18,8-21,1 0,009 

Raivotautirokotus10 80 32,4 26,9-38,5 2649 46,0 44,7-47,3 <0,001 
1 Kruskal-Wallis -testin p-arvo, 2 Kissalla voi olla näistä useampia,  
3N= 7982, n(sairaat)= 312, n(terveet) = 7670, 4 N= 7883, n(sairaat)= 311, n(terveet) = 7572, 5 N= 

7791, n(sairaat) = 307, n(terveet) = 7484, 6N=6902, n(sairaat)= 286, n(terveet) = 6616, 7N=6927, 

n(sairaat)= 286, n(terveet)= 6641, 8N=5024, n(sairaat)= 221, n(terveet)= 4803, 9N=4907, 

n(sairaat)= 218, n(terveet)= 4689, 10N=6009, n(sairaat)= 247, n(terveet)= 5762 
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Taulukko 4. Sairauskategorioiden assosioituminen kissojen hammasresorptioon suomalaisille 

kissanomistajille 12/2012-2/2015 tehdyllä internetkyselyllä kerätyssä aineistossa. Yhden muuttujan 

logistinen regressioanalyysi on suoritettu sairauskategorioille, jotka ristiintaulukoinnin perusteella 

assosioituvat hammasresorptioon (Fisher p <0,2). Kussakin sairauskategoriassa vertailuryhmänä 

kissat, jolla ei ollut kyseiseen sairausluokkaan kuuluvia sairauksia. Analyysiin on otettu mukaan 

vain kissat, joiden kissojen hammasresorptiodiagnoosin oli tehnyt eläinlääkäri (n = 316). 

 

Sairauskategoria p-arvo 

(Fisher) 

odds ratio 

(OR) 

95 % 

luottamusvälit 

OR:lle 

p-arvo 

(Wald) 

Synnynnäinen kehityshäiriö 0,718    

Ihosairaus <0,001 1,860 1,399-2,472 <0,001 

Silmäsairaus 0,001 1,777 1,305-2,421 <0,001 

Korvasairaus 0,274    

Munuais- tai virtsatiesairaus <0,001 2,707 2,075-3,531 <0,001 

Sydän- tai verisuonisairaus 0,007 2,051 1,267-3,320 0,003 

Verisairaus 1,000    

Lihas- tai luustohäiriö tai -

sairaus 

<0,001 2,393 1,791-3,198 <0,001 

Ruoansulatuselinten sairaus <0,001 2,420 1,835-3,191 <0,001 

Hengityselinten sairaus <0,001 2,306 1,685-3,156 <0,001 

Hermostosairaus 0,297    

Sukupuolielinten sairaus 0,290    

Endokrinologinen- tai 

aineenvaihduntasairaus 

<0,001 2,892 2,027-4,127 <0,001 

Autoimmuunisairaudet 0,224    

Kasvainsairaus <0,001 3,563 2,527-5,023 <0,001 

Lois- tai alkueläintartunta 0,061 1,384 0,998-1,920 0,051 

Muut sairaudet 0,561    

 

Yhden muuttujan logistisessa regressiossa rotu oli maatiaiskissaan verrattuna 

tilastollisesti merkitsevä hammasresorption riskitekijä cornish rexillä, itämaisilla roduilla 

(siamilainen, balineesi, itämaiset ja seychellit) ja eurooppalaisella, ja suojaava tekijä devon rexillä, 

sfinxillä, turkkilaisella vanilla, pyhällä birmalla ja bengalilla (Taulukko 5). Kun kontrolloitiin iän ja 

sukupuolen vaikutus ottamalla ne malliin mukaan, muuttuivat rotujen assosiaatiot siten, että 

riskitekijöiksi nousivat edellisten lisäksi abessinialainen, ocicat ja somali -ryhmä (p = 0,015) ja 

norjalainen metsäkissa (p = 0,031), mutta puolestaan suojaavista tekijöistä jäljelle jäi vain 

turkkilainen van (p = 0,018). 

Yhden muuttujan logistisissa regressioanalyyseissä ikä lisäsi hammasresorption riskiä 

3-7, 7-11 ja yli 11-vuotiaiden ryhmissä verrattuna alle 3-vuotiaisiin (Taulukko 6). Yli 11-vuotiailla 

kissoilla oli 50-kertainen paine (odds) sairastua verrattuna alle 3-vuotiaisiin. Ruoan pitäminen 

jatkuvasti tarjolla oli hammasresorptiolta suojaava tekijä. Suu- ja hammassairauksista kaikki mukana 

olleet muuttujat, mutta erityisesti parodontiitti, lisäsivät hammaresorptioiden riskiä. Muista 
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sairauskategorioista lähes kaikki assosioituivat merkitsevästi hammasresorptioon (Taulukko 4). Muu 

virus -muuttuja jätettiin assosioitumisestaan huolimatta pois jatkoanalyyseista haastavan tulkinnan 

vuoksi: muu virus -tapauksista useat olivat avoimen kentän perusteella sairastaneet mykoplasman, 

joka on bakteeri eikä virus, tai kissanuhan. 

Rokotuksista osa vaikutti olevan yhden muuttujan logistisissa regressioanalyyseissä 

hammaresorptiolta suojaava tekijä (Taulukko 6). Tulosten tarkemmassa tarkastelussa havaittiin 

kuitenkin, että rokotuksiin liittyy paljon puuttuvia tietoja. Tämä teki tuloksista epäluotettavia, joten 

rokotukset päätettiin jättää pois lopullisesta mallista. 

Kissan kastraatio ja sterilaatio assosioituivat tilastollisesti merkitsevästi 

hammasresorptioon ristiintaulukoinnissa ja yhden muuttujan logistisessa regressiossanalyysissä 

(tuloksia ei näytetä).  Iän ollessa mukana mallissa havaittiin suurimman osan kissoista olevan 

kastroituja tai steriloituja, jolloin etenkin hammasresorptiokissoissa kastroimattomien osajoukot 

jäivät hyvin pieniksi. Tämä teki tuloksista epäluotettavia, joten ’kastraatio’-muuttuja päätettiin jättää 

pois jatkoanalyyseista. 

Kun sekoittavia tekijöitä tutkittaessa lisättiin yhden muuttujan logistisiin 

regressiomalleihin ikä ja sukupuoli, eivät seuraavat muuttujat enää olleet tilastollisesti merkitseviä: 

kypsennetty liha tai kala, muu suusairaus, FIP, ihosairaus, silmäsairaus, munuais- tai virtsatiesairaus, 

sydän- tai verisuonisairaus, lois- tai alkueläintartunta, joten ne jätettiin pois. Ruokavalio- tai 

virusmuuttujien lisääminen malliin ei vaikuttanut hammaskiven tai ientulehduksen assosiaatioon 

hammasresorption kanssa, kun sitä mitattiin odds ration (OR) ja p-arvon muuttumisella, joten ne eivät 

olleet sekoittavia tekijöitä (tuloksia ei näytetä). Muita mahdollisia sekoittavia tekijöitä olivat rotu, ikä 

ja sukupuoli, mutta nämä olivat tilastollisen merkitsevyytensä vuoksi jo valmiiksi mukana mallissa. 

Monen muuttujan logistiseen regressiomalliin valikoituneita muuttujia oli lopulta 17: 

ikä, rotu, sukupuoli, ruoan saatavuus, ientulehdus, stomatiitti, parodontiitti, hammaskivi, 

hammasmurtuma, hampaiden poikkeava lukumäärä, kissanuha, lihas- tai luustosairaus, 

ruoansulatuselinsairaus, hengitystiesairaus, endokrinologinen sairaus ja kasvainsairaus. 

 Suu- ja hammassairauskategorian avoimen kentän vastauksista kävi ilmi, että 

useimmilla kissoilla hammasresorptio oli tullut ilmi rutiininomaisesti tehdyssä hammaskiven 

poistossa. Monet omistajat mainitsivat, että diagnosoinnissa oli käytetty röntgenkuvausta, ja 

useimmilta kissoilta oli poistettu hampaita hammasresorption vuoksi. 
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Taulukko 5. Rotujen assosioituminen kissojen hammasresorptioon yhden muuttujan logistisessa regressioanalyysissa sekä tapausten ja 

verrokkien lukumäärät (n) ja osuudet (%) otoskokotavoitteen saavuttaneissa roturyhmissä suomalaisille kissanomistajille 12/2012-2/2015 

tehdyssä internetkyselyaineistossa. Erikseen merkitty roturyhmät, jotka ovat hammasresorption suhteen suojaavia / riskitekijöitä verrattuna 

maatiaiskissaan (p < 0,05). Analyysiin on otettu mukaan vain kissat, joiden kissojen hammasresorptiodiagnoosin oli tehnyt eläinlääkäri. 

 Hammasresorptio  

   Todettu Ei todettu Yhden muuttujan logistinen regressio 

Roturyhmä n = 

316 

% 95 % 

luottamusvälit 

(Wilson) 

n = 7799 % 95 % 

luottamusvälit 

(Wilson) 

odds 

ratio 

(OR) 

95 % 

luottamusvälit 

OR:lle 

p-arvo (Wald) 

Maatiaiskissa 61 19,3 15,3-24,0 1405 18,0 17,2-18,9 vertailuryhmä 

Abessinialainen, ocicat, 

somali 

30 9,5 6,7-13,2 481 6,2 5,7-6,7 1,437 0,917-2,251 0,114 

Siamilainen, balineesi, 

itämainen, seychellit 

34 10,8 7,8-14,7 402 5,2 4,7-5,7 1,948 1,262-3,006 0,003 

Bengali 5 1,6 0,7-3,6 301 3,9 3,5-4,3 0,383 0,152-0,960 0,041 

Brittiläinen 15 4,7 2,9-7,7 345 4,4 4,0-4,9 1,001 0,562-1,783 0,996 

Burma, burmilla, singapura 13 4,1 2,4-6,9 321 4,1 3,7-4,6 0,933 0,506-1,718 0,823 

Cornish rex 37 11,7 8,6-15,7 379 4,9 4,4-5,4 2,249 1,472-3,436 <0,001 

Cymric, manx 1 0,3 0,1-1,8 140 1,8 1,5-2,1 0,165 0,023-1,196 0,075 

Devon rex 1 0,3 0,1-1,8 280 3,6 3,2-4,0 0,082 0,011-0,596 0,013 

Eurooppalainen 20 6,3 4,1-9,6 244 3,1 2,8-3,5 1,888 1,119-3,185 0,017 

Korat 5 1,6 0,7-3,6 233 3,0 2,6-3,4 0,494 0,197-1,243 0,134 

Maine coon 10 3,2 1,7-5,7 375 4,8 4,4-5,3 0,614 0,312-1,210 0,159 

Neva masquerade, 

siperiankissa 

10 3,2 1,7-5,7 324 4,2 3,7-4,6 0,711 0,360-1,402 0,325 

Norjalainen metsäkissa 22 7,0 4,6-10,3 361 4,6 4,2-5,1 1,404 0,851-2,316 0,185 

Persialainen, exotic 8 2,5 1,3-4,9 338 4,3 3,9-4,8 0,545 0,258-1,150 0,111 

Pyhä Birma 5 1,6 0,7-3,6 371 4,8 4,3-5,3 0,310 0,124-0,778 0,013 

Ragdoll 16 5,1 3,1-8,1 394 5,1 4,6-5,6 0,935 0,533-1,640 0,816 

Venäjänsininen 7 2,2 1,1-4,5 328 4,2 3,8-4,7 0,492 0,223-1,085 0,079 

Sfinx 3 0,9 0,3-2,8 260 3,3 3,0-3,8 0,266 0,083-0,853 0,026 

Turkkilainen van 1 0,3 0,1-1,8 226 2,9 2,5-3,3 0,102 0,014-0,739 0,024 

Muut rodut 12 3,8 2,2-6,5 291 3,7 3,3-4,2 0,950 0,505-1,786 0,873 
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Taulukko 6. Hammasresorption assosioituminen kissojen perustietojen, suu-, hammas- ja 

virussairauksien, elinympäristömuuttujien ja rokotusten kanssa yhden muuttujan logistisissa 

regressioanalyyseissä suomalaisille kissanomistajille 12/2012-2/2015 tehdyllä internetkyselyllä 

kerätyssä aineistossa.  Analyysiin on otettu mukaan vain muuttujat, jotka ristiintaulukoinnin 

perusteella assosioituvat sairauteen (p < 0,2), ja vastaajat, joiden kissojen 

hammasresorptiodiagnoosin oli tehnyt eläinlääkäri (n = 316).   

 

Ominaisuus odds ratio 

(OR) 

95 % 

luottamusvälit 

OR:lle 

p-arvo 

(Wald) 

IKÄ (vs. alle 3-vuotiaat) 

3-6,99 v 11,797 5,683-24,490 <0,001 

7-10,99 v 37,132 18,079-76,267 <0,001 

yli 11 v 50,808 24,699-104,513 <0,001 

SUKUPUOLI    

uros vs. naaras 0,856 0,683-1,073 0,177 

RUOKAVALIO  

kypsennetty liha/kala vs. ei 1,275 0,992-1,640 0,058 

ruoka jatkuvasti saatavilla vs. ei 0,512 0,408-0,643 <0,001 

SUU- TAI HAMMASONGELMA²  

ientulehdus vs. ei 7,703 6,005-9,882 <0,001 

stomatiitti vs. ei 10,895 6,209-19,117 <0,001 

parodontiitti vs. ei 14,617 9,593-22,274 <0,001 

hammaskivi vs. ei 6,586 5,224-8,302 <0,001 

hammasmurtuma vs. ei 4,568 2,651-7,872 <0,001 

liikaa/liian vähän hampaita vs. 

ei 

4,847 2,587-9,082 <0,001 

muu suusairaus vs. ei 1,837 0,846-3,992 0,125 

VIRUSSAIRAUDET  

FIP vs. ei 0,222 0,031-1,595 0,135 

muu virus vs. ei 1,898 0,873-4,127 0,106 

kissanuha vs. ei 2,554 1,590-4,103 <0,001 

ROKOTUKSET (vs. ei kyseistä rokotetta) 

kissanuharokotus 0,824 0,635-1,068 0,143 

kissaruttorokotus 0,786 0,570-1,083 0,141 

leukemiarokotus 0,591 0,395-0,884 0,011 

raivotautirokotus 0,563 0,429-0,739 <0,001 

²Kissalla voi olla näistä useampia 

 

 

4.3 Monen muuttujan logistinen regressiomalli 

Lopulliseen monen muuttujan logistiseen regressiomalliin valikoitui mukaan seitsemän muuttujaa ja 

kolme interaktiotekijää (Taulukko 7). 
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Taulukko 7. Monen muuttujan logistinen regressiomalli hammasresorption riskitekijöistä 

suomalaisilla kissoilla 12/2012-2/2015 tehdyn internetkyselyn aineistossa. 

i Muuttuja Xi B S.E. Wald df p OR (95 % lv) 

 

 Ikä: alle 7 v ref  122,352  2  <0,001  

1 7-11 v 2,028  0,246  67,993  1  <0,001 7,595 (4,691-12,299) 

2 väh. 11 v 2,622  0,248  111,758  1  <0,001 13,762 (8,464-22,377) 

 Rotu: Maatiaiskissa ref  60,131  20  <0,001  

3 Abessinialainen, ocicat, 

somali 

0,432 0,249 3,008 1 0,083 1,541 (0,945-2,512) 

4 Siamilainen, balineesi, 

itämainen, seychellit 

0,692 0,250 7,641 1 0,006 1,998 (1,223-3,263) 

5 Bengali -0,205 0,484 0,180 1 0,672 0,815 (0,316-2,102) 

6 Brittiläinen 0,639 0,318 4,036 1 0,045 1,895 (1,016-3,536) 

7 Burma, burmilla, 

singapura 

0,243 0,339 0,512 1 0,474 1,275 (0,656-2,479) 

8 Cornish rex 1,140 0,252 20,471 1 <0,001 3,125 (1,908-5,120) 

9 Cymric, manx -1,465 1,021 2,060 1 0,151 0,231 (0,031-1,709) 

10 Devon rex -1,328 1,022 1,688 1 0,194 0,265 (0,036-1,965) 

11 Eurooppalainen 0,838 0,294 8,143 1 0,004 2,313 (1,300-4,114) 

12 Korat -0,387 0,491 0,620 1 0,431 0,679 (0,260-1,778) 

13 Maine coon 0,246 0,372 0,439 1 0,508 1,279 (0,617-2,650) 

14 Neva masquerade, 

siperiankissa 

0,414 0,373 1,233 1 0,267 1,513 (0,728-3,143) 

15 Norjalainen metsäkissa 0,647 0,287 5,081 1 0,024 1,910 (1,088-3,353) 

16 Persialainen, exotic -0,380 0,403 0,887 1 0,346 0,684 (0,310-1,508) 

17 Pyhä Birma -0,694 0,483 2,064 1 0,151 0,500 (0,194-1,288) 

18 Ragdoll 0,653 0,320 4,158 1 0,041 1,922 (1,026-3,601) 

19 Venäjänsininen -0,359 0,421 0,725 1 0,394 0,698 (0,306-1,595) 

20 Turkkilainen van -2,269 1,022 4,929 1 0,026 0,103 (0,014-0,766) 

21 Sfinx -0,217 0,626 0,120 1 0,729 0,805 (0,236-2,747) 

22 Muut rodut 0,515 0,353 2,126 1 0,145 1,673 (0,838-3,340) 

23 Ruoka saatavilla vs. ei -0,477  0,132  13,134  1  <0,001 0,621 (0,480-0,803) 

24 Ientulehdus vs. ei 2,248  0,307  53,486  1  <0,001 9,465 (5,182-17,286) 

25 Hammaskivi vs. ei 1,841  0,262  49,496  1  <0,001 6,305 (3,775-10,530) 

26 Stomatiitti vs. ei 1,034  0,362  8,145  1  0,004 2,811 (1,382-5,717) 

27 Parodontiitti vs. ei 1,275  0,257  24,615  1  <0,001 3,579 (2,163-5,924) 

 Ientulehdus x ikä   8,996  2  0,011  

28      Ientulehdus x 7-11 v -1,045  0,350  8,896  1  0,003 0,352 (0,177-0,699) 

29      Ientulehdus x väh 11 v -0,630  0,356  3,134  1  0,077 0,533 (0,265-1,070) 

 Hammaskivi x ikä   11,775  2  0,003  

30     Hammaskivi x 7-11 v -0,738  0,329  5,029  1  0,025 0,478 (0,251-0,911) 

31     Hammaskivi x väh 11 v -1,120  0,329  11,551  1  0,001 0,326 (0,171-0,623) 

32 Ientulehdus x hammaskivi -0,952  0,306  9,690  1  0,002 0,386 (0,212-0,703) 

 Vakio -5,104  0,242  446,196  1  <0,001 0,006  
 

B = logistisen regressiomallin kerroin bi, joka on vakiolle b0, S.E. = keskivirhe, Wald = Waldin testin 

arvo, df = vapausasteiden määrä, p = Waldin p-arvo, OR = odds ratio eli tautipaineiden suhde, lv = 

luottamusväli OR:lle, ref = vertailuryhmä, x = interaktio. 
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Mallin hyvyyttä kuvaavissa testeissä logistinen regressiomalli oli tilastollisesti 

merkitsevä (p<0,001, Omnibus test). Nagelkerke R-neliön testin perusteella malli selittää 28,4 % 

muuttujan vaihtelusta. Hosmer-Lemeshow -testin tulos oli 0,010. Mallin ennustekykyä arvioivan 

ROC-käyrän AUC-arvo oli 0,869 (95 % luottamusväli 0,848-0,889), joten mallin ennustearvo oli 

kohtalainen (Greiner ym. 2000). Mallin sensitiivisyys oli 5,2 %, spesifisyys 99,8 %, positiivinen 

ennustearvo 57,1 % ja negatiivinen ennustearvo 96,3 %. 

Mallin mukaan itsenäisiä merkitseviä hammasresorption riskitekijöitä olivat rotu, ruoan 

saatavuus, stomatiitti ja parodontiitti. Lisäksi soveltamalla kaavoja (1), (2) ja (3) logistisesta 

regressiomallista saatuihin arvoihin B, saadaan laskettua hammasresorption saamisen 

todennäköisyyksiä ja odds ratio -arvoja selittäjien eri kombinaatioilla. Kaavaa (1) soveltaen logistinen 

regressiomalli on siten: 

logit(Y) = -5,104 +2,028 X1 + 2,622 X2 + 0,432 X3 + 0,692 X4 - 0,205 X5 + 0,639 X6 + 0,243 X7 + 

1,140 X8 - 1,465 X9 - 1,328 X10 + 0,838 X11 - 0,387 X12 + 0,246 X13 + 0,414 X14 + 0,647 X15 - 0,380 

X16 - 0,694 X17 + 0,653 X18 - 0,359 X19 - 2,269 X20 - 0,217 X21 + 0,515 X22 - 0,477 X23 + 2,248 X24 + 

1,841 X25 + 1,034 X26 + 1,275 X27 - 1,045 X28 - 0,630 X29 - 0,738 X30 - 1,120 X31 - 0,952 X32 (4) 

missä Y on selitettävä tekijä (tässä hammasresorptio) 

Xi = selittäviä tekijöitä, i = 1…32 (Taulukko 7), esim. X1 = Ikä: 7-11 v 

Kaavaan sijoitetaan Xi:n paikalle kokonaisluku 0 tai 1 sen mukaan, onko kissalla kyseinen ominaisuus 

vai ei. 

Mallissa tilastollisesti merkitseviä roturyhmiä olivat siamilainen, balineesi, itämainen 

ja seychellit -ryhmä, brittiläinen, cornish rex, eurooppalainen, norjalainen metsäkissa, ragdoll ja 

turkkilainen van. Mallin mukaan cornish rex -rotuisella kissalla on 3,1-kertainen paine (odds) 

sairastua hammasresorptioon verrattuna maatiaiskissaan. Muiden mallissa tilastollisesti merkitsevinä 

olevien rotujen tautipainetta voidaan tulkita vastaavasti. Kissalla, jolla ruoka ei ole jatkuvasti 

saatavilla, on 1,6-kertainen paine (1/0,631) sairastua hammasresorptioon verrattuna kissaan, jolla 

ruoka on jatkuvasti saatavilla. Kissalla, joka sairastaa stomatiittia on 2,8-kertainen paine sairastua 

hammasresorptioon verrattuna kissaan, jolla ei ole stomatiittia. Kissalla, joka sairastaa parodontiittia 

on 3,6-kertainen paine sairastua hammasresorptioon verrattuna kissaan, jolla ei ole parodontiittia. 

Intektiota tulkitaan kaavoja (4) ja (3) hyödyntäen seuraavasti (esimerkkinä iän ja 

ientulehduksen välinen interaktio): 

odds ratio = elogit(Y1)/elogit(Y2) 

missä logit(Y1) = -5,104 + 2,028 X1 + 2,248 X24 - 1,045 X28 

logit(Y2) = -5,104 + 2,028 X1 eli 
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odds ratio = e-1,876/e-3,076 = 3,3 

Esimerkin mukaisesti 7-11 -vuotiaalla kissalla, joka sairastaa ientulehdusta on 3,3-kertainen paine 

sairastua hammasresorptioon verrattuna saman ikäryhmän kissaan, jolla ei ole ientulehdusta. 

Vastaavasti alle 7-vuotiaiden ryhmässä ientulehduksen aiheuttama paine on 9,5-kertainen ja 

vähintään 11-vuotiaiden ryhmässä 5,0-kertainen verrattuna ientulehduksettomaan kissaan. Samaa 

kaavaa soveltaen alle 7-vuotiaalla kissalla, jolla on ientulehdus ja hammaskiveä, on 3,7-kertainen 

paine sairastua hammasresorptioon verrattuna kissaan, jolla on hammaskiveä mutta ei ientulehdusta. 

Vastaavasti 7-11-vuotiaiden ryhmässä ientulehduksen aiheuttama paine hammaskivikissalla on 1,3-

kertainen. Yli 11-vuotiaalla kissalla paine on 1,9-kertainen. Eli sekä ikä että hammaskivi vaikuttavat 

ientulehduksen aiheuttamaan tautipaineeseen ja samoin voidaan todeta iällä ja ientulehduksella 

olevan vaikutusta hammaskiven aiheuttamaan tautipaineeseen. 

Kaavojen (2) ja (4) avulla voidaan laskea mallin antamia ennusteita hammasresorption 

esiintymisen todennäköisyydelle erilaisilla riskitekijöiden kombinaatiolla seuraavasti: 

logit(Y) = -5,104 + 2,622 X2 + 1,140 X5 + 2,248 X24 + 1,841 X25 - 0,630 X28 -1,120 X30 - 0,952 X32 

p = e 0,045 / (1 + e 0,045) = 0,51 

Esimerkin kissalla, joka on rodultaan cornish rex, vähintään 11 vuoden ikäinen ja jolla on 

hammaskiveä ja ientulehdus, on 51 % todennäköisyydellä hammasresorptio. Ennuste sisältää myös 

olettamukset, että kissalla ei ole ruoka jatkuvasti saatavilla eikä se sairasta parodontiittia tai 

stomatiittia. 

Vastaavasti alle 7-vuotiaalla maatiaiskissalla, jolla ei ole hammaskiveä, ientulehdusta, 

stomatiittia tai parodontiittia ja jolla on jatkuvasti saatavilla ruokaa, on 0,4 % todennäköisyydellä 

hammasresorptio. Norjalaisella metsäkissalla, joka on 7-11 vuoden ikäinen ja jolla on hammaskiveä, 

ientulehdus, stomatiitti ja parodontiitti eikä ruokaa jatkuvasti saatavilla, on 77 % todennäköisyydellä 

hammasresorptio. 

Tautipaineita ja todennäköisyyksiä laskettaessa on oletettu, että kissalla ei ole muita 

mallissa esiintyviä sairauksia tai ominaisuuksia, jolloin näiden kohdalla kaavassa (4) on 0.  
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5 POHDINTA 

 

5.1 Hammasresorption esiintyvyys 

 

Hammasresorption esiintyvyys tässä tutkimuksessa oli 3,9 %. Tämä on kirjoittajan käsityksen 

mukaan ensimmäinen kerta, kun hammasresorption esiintyvyyttä tutkitaan kyselytutkimuksen avulla. 

Erilaisissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu kissojen hampaat kliinisesti, on esiintyvyys ollut 

huomattavasti korkeampi, yleensä 29-67 % välillä (Taulukko 1). Tutkimuspopulaation valinta 

vaikuttaa olennaisesti hammasresorption esiintyvyyteen. Kun kohdepopulaationa on hammashoitoon 

rutiininomaisesti tai hammassairauden vuoksi hakeutuneita kissoja, on esiintyvyys luonnollisesti 

korkeampi kuin terveitä kissoja tutkittaessa. Usein tutkimuksen lähdepopulaatio on ollut 

yleisanestesiaa tai rauhoitusta edellyttävään toimenpiteeseen hakeutuneet kissat, joista näistäkin osa 

on ollut hammashoitoon hakeutuneita. Tässä tutkimuksessa lähdepopulaationa olivat suomalaiset 

maatiais- ja rotukissat. Lähdepopulaatiota ei valittu tämän tarkemmin, vaan kyselyyn otettiin mukaan 

kaiken ikäisiä terveitä ja sairaita kissoja. Tähän tutkimukseen on saattanut valikoitua enemmän 

terveitä kissoja kuin tutkimuksiin, joihin osallistuneilla on yleensä ollut jokin syy hakeutua 

eläinlääkäriin. Toisaalta sairaiden kissojen omistajat ovat voineet kokea kyselyyn vastaamisen 

terveiden kissojen omistajia tärkeämpänä, jolloin sairaita kissoja on voinut valikoitua terveitä 

enemmän. 

  Aikaisemmissa tutkimuksissa keski-iältään vanhemmissa kissapopulaatioissa 

hammasresorption esiintyvyys on ollut nuorempia populaatioita korkeampi (Taulukko 1). Tässä 

tutkimuksessa kaikkien kissojen keski-ikä oli 5,3 vuotta. Vaikka esiintyvyys tässä aineistossa oli 

muihin tutkimuksiin verrattuna alhainen, ei kissojen keski-ikä ollut kuitenkaan erityisesti muita 

tutkimuksia alhaisempi. Hammasresorption esiintyvyys oli tässäkin tutkimuksessa korkeampi 

vanhemmissa ikäryhmissä; se yleistyi selvästi etenkin yli 7-vuotiailla. Vanhimmassa ikäryhmässä eli 

vähintään 11-vuotiailla esiintyvyys oli 11,6 % eli edelleen huomattavasti muita tutkimuksia 

pienempi. Tässä aineistossa kissojen ikä ei siis riitä selittämään poikkeuksellisen alhaista 

esiintyvyyttä. 

 Tutkimuksissa käytetyt menetelmät vaikuttavat olennaisesti hammasresorption 

esiintyvyyteen. Tutkittaessa kissojen hampaita anestesiassa hammasinstrumentin avulla havaitaan 

ainoastaan muutokset, jotka sijaitsevat kiillesementtirajassa tai ulottuvat jo hampaan kruunun 

alueelle. Selkeimmät muutokset voivat olla havaittavissa myös hereillä tehtävässä 

hammastarkastuksessa. Hereillä tutkien diagnosointia häiritsee usein kuitenkin hampaan pinnalla 

oleva hammaskivi ja se, että ienrajoja ei päästä tutkimaan. Esiintyvyys on korkeampi tutkimuksissa, 
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joissa on kliinisen tutkimuksen lisäksi tehty hampaiden röntgenkuvaus. Röntgenkuvauksella 

havaitaan myös juuren alueen muutokset. Kaikkein pienimmät alkavat resorptiomuutokset eivät ole 

havaittavissa edes röntgenkuvauksessa, mutta näiden muutosten kliininen merkitys on kuitenkin 

vähäinen. 

Tässä tutkimuksessa tapauksiksi määriteltiin kissat, joiden hammasresorption oli 

diagnosoinut eläinlääkäri. Diagnosointimenetelmistä ei erikseen kysytty, mutta avoimessa kentässä 

useimmat omistajat kertoivat sairauden tulleen ilmi rutiininomaisesti tehdyssä 

hammaskivenpoistossa. Useimmilta kissoilta oli poistettu hampaita hammasresorption vuoksi, jolloin 

on todennäköisesti käytetty myös hammasröntgenkuvausta, sillä se on olennainen resorptiohampaan 

poistotekniikan määrittämiseksi. Useat omistajat myös mainitsivat avoimessa kentässä 

röntgenkuvauksen. Tässä tutkimuksessa verrokit olivat kissoja, joilla ei ole todettu 

hammasresorptiota. Verrokkeja ei siis tutkittu sen suhteen terveiksi, kuten tutkimuksissa, joihin on 

sisältynyt hampaiden kliininen tutkimus. Tämä selittää osittain tämän tutkimuksen pienen 

esiintyvyyden verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Sairauden etenevän luonteen ja toisinaan 

haastavan diagnosoinnin vuoksi tämän tutkimuksen verrokkikissoissa on todennäköisesti jonkin 

verran sairaita kissoja, joiden hammasresorptiota ei ole diagnosoitu. Hammasresorptio on usein 

etenkin alkuvaiheessa oireeton ja kissat peittelevät sen aiheuttamaa kipua pitkään. Kissojen omistajat 

eivät useinkaan tarkkaile lemmikkinsä hampaita, jolloin suu- ja hammassairauksia ei välttämättä 

havaita kotona, vaan vasta eläinlääkärin tekemässä tarkastuksessa. Kaikki tähän tutkimukseen 

osallistuneet kissat eivät välttämättä käy säännöllisesti eläinlääkärissä esim. rokotuksilla tai 

hammaskivenpoistossa, jolloin hammasresorptio jää helposti huomaamatta. 

Hammasresorption esiintyvyydestä eri roduilla on aiemmin raportoitu vaihtelevia tuloksia. 

Sitä ei ole kirjoittajan tiedon mukaan tutkittu systemaattisesti eri roduissa, vaan eri tutkimuksiin on 

valikoitunut satunnaisesti kissoja eri roduista. Tässä tutkimuksessa hammasresorption 

esiintyvyydessä ei havaittu eroa maatiaiskissojen ja puhdasrotuisten välillä, mutta yksittäisillä 

roduilla havaittiin selvästi muista poikkeavia esiintyvyyksiä (Taulukko 2). Esiintyvyys oli 

maatiaiskissoilla samaa luokkaa kuin koko aineistossa (4,2 %), mutta tietyillä roduilla esiintyvyys oli 

huomattavasti korkeampi; korkein esiintyvyys oli siamilaisella. Tietyillä roduilla puolestaan 

esiintyvyys oli huomattavasti muita rotuja alhaisempi. 

 

5.2 Hammasresorptioon assosioituneet tekijät 

Tässä tutkimuksessa hammasresorptioon assosioitui tilastollisesti merkitsevästi lukuisia kissan 

elinympäristöön tai muihin sairauksiin liittyviä muuttujia. Logistisissa regressioanalyyseissä 
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muuttujat olivat hammasresorption suhteen joko suojaavia- tai riskitekijöitä. Koska kyseessä on 

poikittaistutkimus, ei sairauden ja näiden ominaisuuksien välille voida kuitenkaan osoittaa suoria syy-

seuraussuhteita. Mikäli kissalla on tutkimushetkellä ollut hammasresorptio ja siihen assosioituva 

sairaus, ei voida sanoa onko hammasresorption kehittyminen johtunut sairaudesta vai toisin päin. 

Elinympäristöä koskevista muuttujista ei ole tietoa, ovatko ne olleet koko elämän aikaisia vai vain 

tutkimushetkellä vallitsevia olosuhteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ruokavalio ja kissan ulkoilutiheys. 

Kissojen pysyviä ominaisuuksia sen sijaan ovat syntymäaika, rotu ja sukupuoli, joten näiden 

vaikutusta hammasresorptioon voidaan tulkita luotettavammin. 

 

5.2.1 Ikä ja sukupuoli 

Ikä oli yhden muuttujan logistisessa regressiossa voimakkaimmin hammasresorptioon assosioituva 

tekijä. Hammasresorptiokissojen ikäjakauma poikkeaa huomattavasti kissoista, joilla sitä ei ole 

todettu (Taulukko 3). Tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa on havaittu 

hammasresorption riskin lisääntyvän iän myötä (Coles 1990, Harvey 1993, Lund ym. 1998, Ingham 

ym. 2001, Pettersson & Mannerfelt 2003, Reiter ym. 2005b, DeLaurier ym. 2009, Mestrinho ym. 

2013). Iän aiheuttama tautipaine oli suurempi kuin esimerkiksi Mestrinhon ym. (2013) tutkimuksessa, 

jossa 10-15-vuotiaiden kissojen ryhmällä oli 6,5-kertainen paine (OR) saada hammasresorptio 

verrattuna 0-4-vuotiaiden ryhmään. Tässä tutkimuksessa ikä oli mukana monimuuttujamallissa 

interaktiona ientulehduksen ja hammaskiven kanssa eli ikä vaikuttaa näiden muuttujien aiheuttamaan 

hammasresorption tautipaineeseen. 

 Alustavissa analyyseissä vaikutti, että naarassukupuoli olisi hammasresorptiolta 

suojaava tekijä (p < 0,2) verrattuna urokseen. Sukupuoli jäi kuitenkin pois monimuuttujamallista, 

koska se ei ollut tilastollisesti merkitsevä, eikä sekoittava tekijä muille mallissa oleville muuttujille. 

Tulos on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa valtaosassa ei ole havaittu sukupuolella 

olevan vaikutusta hammasresorptioon (Coles 1990, Scarlett ym. 1999). 

Kastraatio tai sterilaatio vaikutti alustavissa analyyseissä olevan hammasresorption 

riskistekijä verrattuna kastroimattomaan tai steriloimattomaan kissaan. Iän ollessa mukana mallissa 

havaittiin suurimman osan kissoista olevan kastroituja tai steriloituja, jolloin etenkin 

hammasresorptiokissoissa kastroimattomien osajoukot jäivät hyvin pieniksi. Tämä tekee tuloksista 

epäluotettavia, joten ’kastraatio’-muuttuja päätettiin jättää pois jatkoanalyyseistä. Havaittu 

assosiaatio johtui todennäköisesti siitä, että kastroimattomat kissat ovat yleensä nuoria ja tällöin myös 

hammasresorptio on niillä harvinaisempi. Kastraatiolla ei ole aikaisemminkaan havaittu olevan 

yhteyttä hammasresorptioon (katsauksessa Reiter ym. 2005a). 
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5.2.2 Rotu 

Rodun ja hammasresorption välinen assosiaatio oli voimakas, mutta vain osa roduista oli tilastollisesti 

merkitsevästi sairauden suhteen suojaavia- tai riskitekijöitä maatiaiskissoihin verrattuna. 

Puhdasrotuisuus ei ollut riskitekijä sinänsä, vaan assosiaatiot liittyivät tiettyihin rotuihin tai 

roturyhmiin. Siamilaisen assosioituminen hammasresorptioon on todettu myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Coles 1990, van Wessum ym. 1992). Muiden tässä tutkimuksessa havaittujen 

riskirotujen yhteyttä hammasresorptioon ei ole aiemmin raportoitu. Turkkilainen van -rodun yhteys 

hammasresorptioon on erityisen mielenkiintoinen: tautipaineen käänteisluvun avulla (1/0,103) 

voidaan tulkita, että maatiaiskissalla on 9,7-kertainen paine sairastua verrattuna turkkilaiseen vaniin. 

Ikä ei vaikuttanut selittävän rotujen eroa alttiudessa sairastua, koska riskiroduilla oli 

hammasresorptiota maatiaiskissoja enemmän kaikissa ikäluokissa. Rotuassosiaatioita käsitellään 

lisää kappaleessa 5.3 Hammasresorption mahdollinen geneettinen tausta.  

5.2.3 Suu- ja hammassairaudet 

Suu- tai hammassairaudet olivat hammasresorptiokissoilla selvästi yleisempiä kuin kissoilla, joilla 

sitä ei ollut todettu (Taulukko 3). Purentavikaa lukuun ottamatta kaikki suu- ja hammassairaudet 

assosioituivat hammasresorptioon. Purentavika voi aiheuttaa hampaisiin mekaanista traumaa, jonka 

on epäilty olevan hammasresorption riskitekijä (Okuda & Harvey 1992). Selvää yhteyttä sairauksien 

välillä ei kuitenkaan ole todettu.  

Hammasmurtuma oli yhden muuttujan logistisessa regressioanalyysissa 

hammasresorption riskitekijä, mutta ei ollut enää monimuuttujamallissa tilastollisesti merkitsevä. 

Hammasmurtuma voi liittyä hammasresorptioon niissä tapauksissa, joissa hampaan resorptiomuutos 

on edennyt niin pitkälle, että se johtaa hampaan kruunun murtumiseen (Harvey 1993). Trauman 

seurauksena tapahtuvan hampaan murtumisen yhteys hammasresorption kehittymiseen ei ole yhtä 

selvä. Sairauden patogeneesistä tunnettujen seikkojen pohjalta voi hampaan kohtaaman mekaanisen 

trauman tai erityisesti mahdollisen hampaan juuren paljastumisen ja infektoitumisen seurauksena 

hammasresorption kehittyminen olla mahdollista (Gorrel & Larsson 2002). Hammasmurtuman osalta 

muuttujan tulkintaa vaikeutti se, että kysymyksessä ei tarkennettu – ellei omistaja ollut sitä itse 

lisätiedoissa tuonut esille – oliko kyseessä hampaan traumaattinen vai spontaani murtuminen. Näiden 

erottaminen toisistaan voi olla haastavaa, sillä usein hammasresorptionkin haurastuttaman hampaan 

murtuminen edellyttää jonkinlaista mekaanista traumaa.  

Kysymys hampaiden poikkeavasta lukumäärästä (liikaa/liian vähän hampaita) oli niin 

ikään haastava tulkita. Hammasresorptioon liittyy patogeneesin vuoksi usein hammaspuutoksia 
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(katsauksessa Reiter ym. 2005a). Sen sijaan liian suuren hampaiden määrän vaikutuksesta ei ole 

kirjallisuudessa mainintaa. Kissalta voi puuttua hampaita paitsi hammasresorption myös muiden 

hammassairauksien, kuten parodontiitin vuoksi, tai hampaita voi puuttua luonnostaan. Tässä 

muuttujassa sekä hampaiden normaalia suurempi tai vähäisempi määrä oli niputettu samaan 

kysymykseen, eikä esim. hammaspuutosten syytä ollut tarkennettu. Muuttuja vaikutti alustavissa 

analyyseissä hammasresorption riskitekijältä, mutta ei enää monimuuttujamallissa ollut tilastollisesti 

merkitsevä. 

Lopulliseen monen muuttujan logistiseen regressiomalliin jäljelle jäivät riskitekijöinä 

suu- ja hammassairausmuuttujista parodontiitti ja stomatiitti, sekä interaktiona iän ja toistensa kanssa 

ientulehdus ja hammaskivi. Parodontiitti on yhdistetty hammasresorptioon myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Scarlett ym. 1999). Parodontiitti on yhdistetty erityisesti tyypin 1 resorptioihin 

(DuPont & DeBowes 2002), mutta toisaalta hammasresorption aiheuttaman tulehdusreaktion on 

epäilty voivan aiheuttaa parodontiittia (Lemmons 2013). Tässä tutkimuksessa hammasresorption ja 

parodontiitin syy-seuraussuhdetta eli sitä, kumpi on syy ja kumpi seuraus, ei tutkimuksen poikittaisen 

luonteen vuoksi voitu selvittää. Tutkimuksessa ei myöskään selvitetty hammasresorption tyyppiä, 

joten parodontiitin ja resorptiotyyppien suhde jäi niin ikään avoimeksi.  

Stomatiittia sairastavilla kissoilla havaittiin tässä tutkimuksessa terveitä kissoja 

enemmän hammasresorptioita. Aikaisemmissa tutkimuksissa stomatiitti on yhdistetty 

tulehduksellisiin tyypin 1 resorptioihin (DuPont & DeBowes 2002), mutta kaikissa tutkimuksissa 

yhteyttä stomatiittiin ei kuitenkaan ole havaittu (katsauksessa Reiter ym. 2005a). Stomatiitti oli tässä 

aineistossa melko harvinainen sairaus, sillä sitä esiintyi vain 5,7 %:lla hammasresorptiokissoista ja 

0,6 %:lla verrokkikissoista. Tämän aineiston hammasresorptiokissoilla stomatiitti ei siis vaikuttanut 

olevan erityisen keskeinen sairaus. 

Ientulehduksella, hammaskivellä ja iällä oli tässä tutkimuksessa yhteisvaikutusta 

hammasresorption esiintymiseen. Ientulehdus ja hammaskivi liittyvät hammasresorptioon erityisesti 

nuorissa ikäryhmissä. Vanhemmissakin ikäryhmissä sairaudet lisäävät hammasresorption 

tautipainetta, mutta eivät yhtä voimakkaasti, kuin nuorimmassa ikäryhmässä. Vaikuttaisi siltä, että 

vaikka vanhoilla kissoilla hammasresorptiot ovat yleisempiä, esiintyy vanhoilla kissoja nuoria 

enemmän hammasresorptioita, joihin ei liity hammaskiveä ja ientulehdusta. Gorrelin (2015) 

esittämän teorian mukaan hammasresorptioiksi luokitellaan tällä hetkellä vähintään kaksi 

etiologialtaan erilaista sairautta: tulehdukselliset tyypin 1 resorptiot ja idiopaattiset tyypin 2 

resorptiot. Tässä tutkimuksessa resorption tyyppiä ei tutkittu, mutta tulosten perusteella nuorilla 

kissoilla ientulehdus vaikuttaisi liittyvän hammasresorptioon useammin kuin vanhoilla. Tämän 
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perusteella voisi epäillä, että nuorilla esiintyy enemmän tulehduksellisia tyypin 1 resorptioita, ja 

vanhoilla sekä tyypin 1 että tyypin 2 resorptioita. 

5.2.4 Muut sairaudet 

Virussairauksista hammasresorptioon assosioituivat alustavissa analyyseissä kissanuha ja kissan 

tarttuva vatsakalvontulehdus FIP. FIP vaikutti tässä vaiheessa hammasresorptiolta suojaavalta 

tekijältä, mutta ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä iän ollessa mukana mallissa. FIP:n assosiaatio 

johtui siis todennäköisesti siitä, että FIP:n sairastuneet kissat ovat usein nuoria (Riemer ym. 2016), ja 

tällöin hammasresorptio on niillä harvinaisempi. Kissan leukoosiviruksen (FeLV), 

immuunikatoviruksen (FIV) ja kissaruton tapausmäärät tässä aineistossa olivat hyvin pieniä, eikä 

näitä viruksia ollut yhdelläkään hammasresorptiokissoista (Taulukko 3). Näiden virusten osuus 

hammasresorptioon ei siis tässä aineistossa vaikuta keskeiseltä, mutta tuloksia on pienten 

tapausmäärien vuoksi vaikea tulkita. 

 Kissanuhaan eli kissan kaliki- ja herpesvirukseen liittyviä muuttujia oli kolme, jotka 

jouduttiin koodaamaan uudelleen aineisto-osiossa kuvatulla tavalla. Näistä muuttujista ainoastaan 

’kissanuha’-muuttuja assosioitui yhden muuttujan logistisessa regressiossa hammasresorptioon, 

mutta jäi pois lopullisesta monimuuttujamallista menetettyään tilastollisen merkitsevyytensä. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa kissan kalikiviruksen aiheuttaman kroonisen suutulehduksen on epäilty 

vaikuttavan hammasresorptioiden syntyyn (katsauksessa Reiter & Mendoza 2002). ’Kissanuha’-

muuttujan tulkintaa vaikeutti kuitenkin se, että avoimen kentän vastausten mukaan useat tapaukset 

olivat varmistamattomia flunssaoireiluja eivätkä varmistettuja kaliki- tai herpesvirustartuntoja. 

Kissojen ylähengitystieinfektiot ovat usein virusten, kuten herpeksen tai kalikin aiheuttamia, mutta 

tämän aineiston pohjalta ei voida luotettavasti ottaa kantaa siihen, onko näillä yhteys 

hammasresorption syntyyn. 

 Muista sairauskategorioista lähes kaikki assosioituivat hammasresorptioon alustavissa 

analyyseissä, mutta lopulliseen monen muuttujan logistiseen regressiomalliin niistä ei jäänyt jäljelle 

yhtään. Muiden sairauskategorioiden assosioituminen saattoi joidenkin muuttujien, kuten 

kasvainsairauksien osalta johtua siitä, että sekä kategoriaan kuuluvia sairauksia, että 

hammasresorptiota esiintyy paljon vanhoilla kissoilla. Kirjallisuuden perusteella hammasresorptioon 

ei ole pystytty yhdistämään mitään tiettyä näihin kategorioihin (kts. kohta 3.3 Kyselylomake) 

kuuluvaa sairautta, joten sairauskategorioita päätettiin käsitellä vain yleisellä tasolla, eikä yksittäisten 

sairauksien yhteyttä hammasresorptioon tutkittu. Monien sairauksien osalta myös syy-

seuraussuhteiden arviointi olisi voinut olla hankalaa, sillä myös hammasresorptio voi aiheuttaa 

muiden sairauksien kehittymistä. Esimerkiksi hammasresorption seurauksena syntynyt 
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hammasjuuripaise voi kehittää oronasaalifistelin eli yhteyden suu- ja nenäontelon välillä (kirjassa 

Gorrel 2009), joka puolestaan voi johtaa mm. silmä- tai nenäoireisiin. 

5.2.5 Ympäristötekijät 

Ruokavaliomuuttujista ainoastaan ’kypsennetty liha/kala’ ja ’ruoka jatkuvasti saatavilla’ -muuttujat 

assosioituivat alustavissa tilastollisissa analyyseissä hammasresorptioon. Kun malliin otettiin mukaan 

ikä ja sukupuoli, ei ’kypsennetty liha/kala’ -muuttuja ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Mikään 

tietty ruokavalio, esimerkiksi jos kissa syö pelkkää raakaa lihaa, ei assosioitunut hammasresorptioon. 

DuPont & DeBowes (2002) epäilivät kuivaruoan aiheuttaman mekaanisen trauman voivan johtaa 

tyypin 2 hammasresorpion syntyyn, ja toisaalta pehmeän ruoan olevan parodontiitin kautta riskitekijä 

tyypin 1 resorptioille. Scarlett ym. (1999) eivät kuitenkaan havainneet eroa hammasresorption 

esiintyvyydessä kuiva- tai märkäruokaa syövien kissojen välillä. Tässä tutkimuksessa ruokavalioon 

liittyvät kysymykset oli rakennettu siten, ettei niistä voi päätellä, syökö kissa kuiva- vai märkäruokaa. 

Tämä rajoittaa ruokavalion ja hammasresorption yhteyden tulkintaa suhteessa aiempiin tutkimuksiin. 

 Ruokavaliomuuttujista ainoastaan ’ruoka jatkuvasti saatavilla’ jäi mukaan lopulliseen 

monen muuttujan logistiseen regressiomalliin hammasresorptiolta suojaavana tekijänä (Taulukko 7). 

Ruoan saatavuuden vaikutusta ei kirjoittajan tiedon mukaan ole aikaisemmin tutkittu. Ruoan 

saatavuudella voisi ajatella olevan vaikutusta hammasresorptioon esimerkiksi syömisen yhteydessä 

hampaisiin kohdistuvan mekaanisen kulutuksen kautta. Mikäli ruoka on jatkuvasti tarjolla, käy kissa 

oletettavasti syömässä tiheämmin, kuin jos ruoka tarjoillaan tiettyinä aikoina, ja tällöin hampaisiin 

kohdistuvaa rasitusta on tiheämmin. Toisaalta mikäli ruokaa ei ole tarjolla, syö kissa ruoka-aikoina 

paitsi suuremman määrän kerrallaan myös mahdollisesti nopeammin ja ahnaammin, mikä voi 

vaikuttaa hampaisiin kohdistuvaan rasitukseen. Ruoan tarjolla pitämisen vaikutus 

hammasresorptioon on mielenkiintoinen löydös, joka vaatii lisätutkimuksia näytön osoittamiseksi. 

 Kissojen ulkoilutiheydessä ei havaittu eroa hammasresorptiokissojen ja verrokkien 

välillä. Aikaisemmissa tutkimuksissa sisäkissoilla on epäilty olevan ulkoilevia kissoja suurempi riski 

hammasresorptiolle (Scarlett ym. 1999), mutta kaikissa tutkimuksissa vastaavaa eroa ei ole havaittu 

(Pettersson & Mannerfelt 2003). Scarlett ym. (1999) epäilivät ulkoilun olevan suojaava tekijä 

metsästyksestä johtuvan erilaisen ravinnon vuoksi. Kissojen metsästystapojen tutkiminen 

ulkoilutiheyden lisäksi olisi voinut olla hammasresorption kannalta kiinnostavaa.  

 Kissan rokotuksista kissanuha-, kissarutto-, leukemia- tai raivotautirokotukset 

assosioituivat hammasresorptioon alustavissa analyyseissä. Rokotustietoja puuttui paljon, joten ne 

päätettiin jättää pois jatkoanalyyseista. Tässä aineistossa suurin osa rokotuskysymyksiin vastanneista 

kissoista oli rokotettuja, joten todellista vertailua rokotettujen ja rokottamattomien kissojen välillä on 
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vaikea tehdä. Rokotusten yhteyttä hammasresorptioon ei kirjoittajan käsityksen mukaan ole tutkittu. 

Kissan leukemiaviruksen (FeLV) ja kissanuhavirusten (herpes ja kaliki) on epäilty voivan vaikuttaa 

hammasresorption kehittymiseen. Mikäli nämä virukset altistavat sille, voisi niitä vastaan 

rokottaminen olla hammasresorptiolta suojaava tekijä. Toisaalta rokotteet eivät koskaan anna 

täydellistä suojaa virusta vastaan, joten esim. kissanuhaa vastaan rokotetuilla kissoilla saattaa 

kuitenkin olla herpes- tai kaliki-infektio. 

5.3 Hammasresorption mahdollinen geneettinen tausta 

Hammasresorption korkean esiintyvyyden, edelleen epäselvän patogeneesin sekä vaihtelevan 

kliinisen kuvan perusteella on todennäköistä, että kyseessä on monisyinen sairaus. Tyypin 1 

hammasresorptioiden on epäilty olevan tulehduksellista alkuperää ja tyypin 2 toistaiseksi idiopaattisia 

(Gorrel 2015). Tietyillä roduilla on havaittu lisääntynyt alttius hammasresorptiolle (Coles 1990, van 

Wessum ym. 1992, Girard ym. 2008), mikä herättää epäilyn mahdollisesta geneettisestä 

komponentista sairauden etiologiassa. 

Tässä tutkimuksessa hammasresorptioon riskitekijöinä assosioituvia rotuja olivat mm. 

cornish rex ja siamilainen, balineesi, itämainen ja seychellit -ryhmä. Vapalahden ym. (2016) samasta 

aineistosta tekemässä tutkimuksessa havaittiin edellä mainituilla roduilla lisääntynyt alttius myös 

muille suusairauksille, kuten parodontiitille ja stomatiitille. Suu- ja hammassairauksien yhteys 

toisiinsa ja sairauksien väliset syy-seuraussuhteet ovat epäselviä. Sairaudet voivat esiintyä yksinään, 

mutta usein samalla kissalla voidaan todeta useita eri suusairauksia. Hammasresorptioiden lisäksi 

myös muissa suusairauksissa, kuten kissan kroonisessa stomatiitissa, on todettu rotualttiuksia. 

Löydökset herättävät epäilyn, voisiko tietyillä roduilla olla geneettinen alttius suusaurauksiin 

ylipäätään. Vapalahden ym. (2016) tutkimuksissa havaittiin kasvattajilla olevan vaikutusta 

hammasresorption, stomatiitin ja parodontiitin esiintyvyyteen rodussa. Tämä on mielenkiintoinen 

löydös, sillä sairauksien esiintyminen samoissa sukulinjoissa voi viitata ongelman perinnöllisyyteen. 

Toisaalta samoihin linjoihin voi liittyä myös muita yhteisiä tekijöitä, kuten elinympäristö ja infektiot, 

joilla voi myös olla vaikutusta hammasresorption synnyssä. Tässä tutkimuksessa toiseksi vahvimmin 

hammasresorptioon assosioituva riskirotu oli eurooppalainen, jolla ei Vapalahden ym. (2016) 

tutkimuksessa havaittu alttiutta muille suusairauksille. Kaikkiin hammasresorptioon liittyviin 

rotuassosiaatioihin ei siis vaikuttaisi liittyvän alttiutta muille suusairauksille. 

 Tyypin 2 hammasresorptiot eivät vaikuttaisi taustaltaan tulehduksellisilta, vaan niiden 

etiologia on edelleen tuntematon. Hammasresorption mahdollisen geneettisen taustan selvittäminen 

edellyttäisi kliinistä tutkimusta, jossa resorption tyyppi voidaan selvittää röntgenkuvauksen avulla ja 

toisaalta verrokkikissat voidaan todeta riittävällä tasolla terveiksi. Todettuja rotualttiuksia voitaisiin 
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hyödyntää tutkimuspopulaation valinnassa. Kissojen geenitutkimuksessa tulisi selvittää ihmisillä 

tietyn tyyppisiin hammasresorptioihin yhdistettyjen geenimarkkereiden hyödyntämistä. 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja harhat 

Tämän poikittaistutkimusaineistosta tehdyn tapaus-verrokkianalyysin tärkeimmät virhelähteet 

liittyivät kyselylomakkeen suunnitteluun ja tapausten ja verrokkien määritelmiin. Yleisellä tasolla 

mahdollisia harhoja aiheuttavia seikkoja tutkimuksessa voivat olla valintaan, informaatioon tai 

sekoittaviin tekijöihin liittyvät seikat (kirjassa Dohoo ym. 2009).  Valintaharhaa on voinut aiheuttaa 

se, että kysely toteutettiin internetkyselynä, mikä on voinut aiheuttaa vastaajien valikoitumista. 

Sekoittavat tekijät pyrittiin tässä tutkimuksessa huomioimaan menetelmäosiossa kuvatulla tavalla. 

Kyselytutkimukseen liittyviä virhelähteitä ovat mm. kattavuusvirhe, otantavirhe, 

vastaamattomuusvirhe ja mittausvirhe (kirjassa Dillman ym. 2014). Tämän tutkimuksen otoskoko oli 

poikkeuksellisen korkea. Vastaamattomuusvirhettä on voinut aiheuttaa se, että kyselyn jakelutavan 

ja kissaharrastajien aktiivisuuden vuoksi vastaajaksi on voinut valikoitua enemmän kasvattajia, kuin 

tavallisia kissanomistajia. Mittausvirhettä on voinut aiheuttaa se, että osa vastaajista oli jättänyt 

vastaamatta osaan kysymyksistä. 

Kysely oli toteutettu ennen tämän tutkimuksen alkua, minkä vuoksi kyselylomake oli 

monilta osin tämän tutkimuksen kannalta haastava. Kunkin yksittäisen sairauden kohdalla olisi ollut 

aiheellista kysyä, onko kyseessä omistajan oma vai eläinlääkärin tekemä diagnoosi, kun nyt asiaa 

kysyttiin ainoastaan sairauskategoriatasolla. Tämän johdosta tässä tutkimuksessa tulkittiin, että 

kaikki sairauskategoriaan kuuluvat sairaudet ovat kategoriakohtaisen vastauksen mukaisesti omia tai 

eläinlääkärin diagnooseja. Tämä on voinut aiheuttaa informaatioharhaa, mikäli kyselyn vastaaja on 

tulkinnut kysymyksen eri tavalla ja valinnut sairauslistasta vastauksestaan riippumatta sekä omistajan 

että eläinlääkärin diagnosoimia sairauksia. Ruokavaliomuuttujien vastausvaihtoehdot oli rakennettu 

siten, ettei niistä voinut päätellä, syökö kissa kuiva- vai märkäruokaa, mikä olisi ollut tämän 

tutkimuksen kannalta mielekäs tieto. 

 Tapaus-verrokkianalyysia varten määriteltiin tapaukseksi kissa, jolla edellä mainitun 

tulkinnan mukaisesti oli eläinlääkärin diagnosoima hammasresorptio, ja verrokiksi kissat, joilla ei 

ollut todettu hammasresorptiota. Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi päätettiin kyselystä 

sulkea pois ne kissat, joilla oli omistajan diagnosoimia suu- ja hammassairauksia. Tämän päätöksen 

vaikutusta voitaisiin selvittää sensitiivisyysanalyysilla, jossa tutkittaisiin, onko näiden kissojen 

mukaan ottamisella vaikutusta monimuuttujamallin rakentumiseen tai tuloksiin. Omien diagnoosien 

määrä oli kaikissa suu- ja hammassairauksissa suhteessa melko pieni, joten todennäköisesti niiden 
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mukaan ottamisella ei olisi ollut huomattavaa vaikutusta tuloksiin. Kuten aiemmin todettiin, laskee 

tämän tutkimuksen luotettavuutta se, että verrokkikissoja ei tässä tutkimuksessa ole todettu 

hammasresorption suhteen terveiksi. Hammasresorption etenevän luonteen ja haastavan 

diagnostiikan vuoksi verrokkikissoissa on todennäköisesti ollut jonkin verran hammasresorptiosta 

kärsiviä kissoja. Tämä tulee ottaa huomioon tutkimuksen tulosten tulkinnassa mahdollisena 

prevalenssia laskevana tekijänä. 

 Muista kuin suu- ja hammassairauskategorioista otettiin analyyseihin mukaan myös 

omistajan omat diagnoosit yhdistettyinä eläinlääkärin diagnooseihin. Tähän päädyttiin, koska 

vastausten poissulkeminen olisi laskenut tutkimuksen kissamääriä. Toisaalta useimmissa 

kategorioissa omien diagnoosien määrä oli pieni, ja eniten niitä oli sellaisissa kategorioissa, joissa 

omistaja pystyy itse tekemään joidenkin sairauksien diagnoosin. Tällaisia omistajan diagnosoitavissa 

olevia sairauksia ovat mm. ihon trauma, karvanlähtö, hännättömyys, häntämutka, toistuva ripuli ja 

ummetus. Tämänkin valinnan osalta sensitiivisyysanalyysilla olisi mahdollista selvittää, olisiko 

omistajien omien diagnoosien pois jättämisellä vaikutusta sairauskategorioiden ja hammasresorption 

assosioitumiseen. 

Muiden suu- ja hammassairauksien, eli hammaskiven, ientulehduksen, stomatiitin ja 

parodontiitin osalta pohdittiin, voidaanko ne kaikki ottaa erillisinä mukaan lopulliseen 

monimuuttujamalliin. Muuttujien välillä ei todettu häiritsevää multikollineaarisuutta. Osan 

muuttujista epäiltiin voivan kuitenkin olla väliintulevia muuttujia (engl. intervening variable) eli 

syyketjun osia. Tällainen muuttuja saattaisi olla esim. ientulehdus, joka voi kehittyä hammaskiven 

kertymisen seurauksena ja toisaalta johtaa hammasresorptioon. Kaikilla suu- ja 

hammassairausmuuttujilla epäiltiin kuitenkin kirjallisuuden perusteella olevan itsenäinen suhde 

hammasresorptioon, joten ne päätettiin pitää kaikki erillisinä mukana mallissa. 

 Lopullisen monimuuttujamallin hyvyyttä ja ennustekykyä kuvaavien testien tulokset 

olivat pääasiassa hyviä tai kohtalaisia. Hosmer-Lemeshow -testin tulos oli huono, mutta tuloksen 

merkitys on vähäinen, sillä kyseiseen testiin on havaittu liittyvän vakavia ongelmia (Allison 2014).  

Mitättömilläkin muutoksilla mallissa saattaa olla suuri vaikutus Hosmer-Lemeshow -testin tulokseen, 

ja joissakin tapauksessa esimerkiksi tilastollisesti merkitsevien interaktioiden lisääminen malliin 

saattaa heikentää testin tulosta (Allison 2014). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hammasresorption esiintyvyys oli tässä tutkimuksessa alhaisempi kuin sellaisissa, joissa kissojen 

hampaita on tutkittu kliinisesti. Tietyt rodut ovat sille alttiimpia, mikä voi viitata geneettiseen 

komponenttiin sairauden etiologiassa. Havaittuja rotualttiuksia voidaan hyödyntää kliinisissä 

jatkotutkimuksissa. Hammasresorptioon assosioituvat tekijät olivat pääasiassa aikaisemmin 

kirjallisuudessa kuvattujen kaltaisia. Ruoan pitäminen jatkuvasti tarjolla vaikutti suojaavalta tekijältä, 

mutta löydös vaatii lisäselvitystä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 

7 LÄHTEET 

 

Allison, PD. Measures of fit for logistic regression. Proceedings of the SAS Global Forum, 

Washington, DC 2014. 

Al-Qawasmi R, Hartsfield J, Everett E, Flury L, Liu L, Foroud T, Macri J, Roberts E. Genetic 

predisposition to external apical root resorption. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003a; 123: 242-

252. 

Al-Qawasmi R, Hartsfield J, Everett E, Flury L, Liu L, Foroud T, Macri J, Roberts E. Genetic 

Predisposition to External Apical Root Resorption in Orthodontic Patients: Linkage of Chromosome-

18 Marker. J Dent Res 2003b; 82: 356-360. 

Arzi B, Murphy B, Cox D P, Vapniarsky N, Kass P H, Vertsraete F. Presence and quantification of 

mast cells in the gingiva of cats with tooth resorption, periodontitis and chronic stomatitis. Arch Oral 

Biol 2010; 55: 148-154. 

Booij-Vrieling H, Tryfonidou M, Riemers F, Penning L, Hazewinkel H. Inflammatory cytokines and 

the nuclear vitamin D receptor are implicated in the patophysiology of dental resorptive lesions in 

cats. Vet Immunol Immunop 2009; 132: 160-166. 

Booij-Vrieling H, de Vries T., Schoenmaker T, Tryfonidou M, Penning L, Hazewinkel H, Everts V. 

Osteoglast progenitors from cats with and without tooth resorption respond differently to 1,25-

dihydroxyvitamin D and interleukin-6. Res Vet Sci 2012; 92: 311-316. 

Brown LD, Cat TT, DasGupta A. Interval estimation for a proportion. Stat Sci 2001, 16: 101-133. 

Coles S. The prevalence of buccal cervical root resorptions in Australian cats. J Vet Dent 1990; 7: 

14–16. 

DeLaurier A, Allen S, de Flandre C, Horton M, Price J. Cytokine Expression in Feline Osteoclastic 

Resorptive Lesions. J Comp Path 2002; 127: 169-177. 

DeLaurier A, Boyde A, Jackson B, Horton M, Price J. Identifying early osteoclastic resorptive lesions 

in feline teeth: a model for understanding the origin of multiple idiopathic root resorption. J Periodont 

Res 2009; 44: 248-257. 

Dillman DA, Smyth JD, Christian LM. Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored 

design method. Wiley 4. p. 2014. 



 
 

42 
 

 

Dohoo I, Martin W, Stryhn H. Veterinary Epidemiologic Research, 2. p. The University of Prince 

Edward Island, Ver Inc, Charlotteville, 2009. 

DuPont G. Radiographic Evaluation and Treatment of Feline Dental Resorptive Lesions. Vet Clin 

Small Anim 2005; 35: 943-962. 

DuPont G, DeBowes L. Comparison of Periodontitis and Root Replacement in Cat Teeth with 

Resorptive Lesions. J Vet Dent 2002; 19: 71-75. 

Farcas N, Lommer M, Kass P, Verstraete F. Dental radiographic findings in cats with chronic 

gingivostomatitis (2002-2012). JAVMA 2014; 244: 339-345. 

Girard N, Servet E, Biourge V, Hennet P. Feline Tooth Resorption in a Colony of 109 Cats. J Vet 

Dent 2008; 25: 166-174. 

Girard N, Servet E, Hennet P, Biourge V. Tooth Resorption and Vitamin D3 Status In Cats Fed 

Premium Dry Diets. J Vet Dent 2010; 27: 142-147. 

Gorrel C. Tooth resorption in cats: Patophysiology and treatment options. JFMS 2015; 17: 37-43. 

Gorrel C. Small Animal Dentistry. 2. p. Saunders Elsevier, China 2009. 

Gorrel C, Larsson Å. Feline odontoclastic resorptive lesions: unveiling the early lesion. JSAP 2002; 

43: 482-488. 

Greiner M, Pfeiffer D, Smith RD. Principles and practical application of the receiver-operating 

characteristic analysis for diagnostic tests. Prev Vet Med 2000, 45: 23–41. 

 

Harvey C. Feline Dental Resorptive Lesions. Semin Vet Med Surg 1993; 8: 187-196. 

Heaton M, Wilkinson J, Gorrel C, Butterwick R. A rapid screening technique for feline odontoclastic 

resorptive lesions. JSAP 2004; 45: 598-601. 

Hofmann-Lehmann R, Berger M, Sigrist B, Schawalder P, Lutz H. Feline immunodeficiency virus 

(FIV) infection leads to increased incidence of feline odontoclastic resorptive lesions (FORL). Vet 

Immunol Immunop 1998; 65: 299-308. 

Houe H, Ersbøll AK, Toft N. Introduction to Veterinary Epidemiology. Biofolia, Denmark, 2004. 

Ingham K, Gorrel C, Blackburn J, Farnsworth W. Prevalence of odontoclastic resorptive lesions in a 

population of clinically healthy cats. JSAP 2001; 42: 439-443. 



 
 

43 
 

 

Lemmons M. Clinical Feline Dental Radiography. Vet Clin Small Anim 2013; 43: 533-554. 

Lommer M. Oral Inflammation in Small Animals. Vet Clin Small Anim 2013; 43: 555-571. 

Lund E, Bohacek L, Dahlke J, King V, Kramek B, Logan E. Prevalence and risk factors for 

odontoclastic resorptive lesions in cats. JAVMA 1998; 212: 393-395. 

Mestrinho L, Runhau J, Braganca M, Niza M. Risk Assessment of Feline Tooth Resorption: A 

Portuguese Clinical Case Control Study. J Vet Dent 2013; 30: 78-83. 

Okuda A, Harvey C. Etiopathogenesis of feline dental resorptive lesions. Vet Clin Small Anim 1992; 

22: 1385-1403. 

Pett M A. Nonparametric Statistics for Health Care Research: Statistics for Small Samples and 

Unusual Distributions. 1. p. Sage Publications, Yhdysvallat 1997. 

 

Pettersson A, Mannerfelt T. Prevalence of Dental Resorptive Lesions in Swedish Cats. J Vet Dent 

2003; 20: 140-142. 

Reiter A, Lewis J, Okuda A. Update on the Etiology of Tooth Resorption in Domestic Cats. Vet Clin 

Small Anim 2005a; 35: 913-942. 

Reiter A, Lyon K, Nachreiner R, Shofer F. Evaluation of calciotropic hormones in cats with 

odontoclastic resorptive lesions. AJVR 2005b; 66: 1446-1452. 

Reiter A, Mendoza K. Feline odontoclastic resorptive lesions – An unsolved enigma in veterinary 

dentistry. Vet Clin Small Anim 2002; 32: 791-837. 

Riemer F, Kuehner K A, Ritz S, Sauter-Louis C, Hartmann K. Clinical and laboratory features of cats 

with feline infectious peritonitis – a retrospective study of 231 confirmed cases (2000–2010). JFMS 

2016; 18: 348-356. 

Scarlett J M, Saidla J, Hess J. Risk Factors for Odontoclastic Resorptive Lesions in Cats. JAAHA 

1999; 35: 188-192. 

Sergeant, ESG. Epitools epidemiological calculators. Aus Vet animal health services and Australian 

biosecurity cooperative research centre for emerging infectious disease. 

http://epitools.ausvet.com.au, haettu 12.1.2017. 

 

van Wessum R, Harvey C, Hennet P. Feline Dental Resorptive Lesions Prevalence Patterns. Vet Clin 

Small Anim 1992; 22: 1405-1415. 



 
 

44 
 

 

Vapalahti K, Virtala A-M, Joensuu T, Tiira K, Tähtinen J, Lohi H. Health and behavioral survey of 

over 8000 Finnish cats. Frontiers Vet Sci, 2016; 3: 70. 

 

Woodward T M. Interpretation of Dental Radiographs. Top Companion Anim Med 2009; 24: 37-43. 


