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1 Johdanto
Parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudossairaus ja nivelreuma ovat molemmat
kroonisia tulehdussairauksia, joiden patologiset taudinkulut sekä etiologiat muistuttavat
vahvasti toisiaan. (1) Tämän kirjallisuuskatsauksena toteutettavan tutkielman tavoitteena
oli selvittää aiempien tutkimustulosten perusteella, kuinka reumasairauksista kärsivien
potilaiden biologiset lääkehoidot näkyvät samanaikaisesti potilaiden parodontiumissa ja
tehoavatko lääkehoidot kliinisesti parodontiittiin.

Nivelreuma sekä parodontiitti ovat maailmanlaajuisesti ottaen hyvin yleisiä sairauksia,
joiden kokonaisvaltaisista hoidoista koituu yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.
Lisäksi sairauksien etiologiat ja biologiset taudinkulut muistuttavat vahvasti toisiaan,
joten sairauksien yhtaikaista lääkehoitamista on tärkeää tutkia ja mahdollisesti hyödyntää
kliinisissä potilastöissä.

Biologiset lääkeaineet ovat tuoneet moderniin lääketieteeseen uudet spesifisesti ja
efektiivisesti toimivat tavat hoitaa useita sairauksia. Täten aiemmin hankalasti
hoidettaviin sairauksiin on kyetty löytämään potilaiden elämänlaatuja kohentavia
lääkeainehoitoja. Aiemmat tulokset biologisten lääkeaineiden käytöstä erinäisissä
sairauksissa

ovat

vaikuttaneet

mahdollisesti löytyviä

tuloksia

positiivisesti

potilaiden

voidaan hyödyntää

elämään.

Tutkielmasta

nivelreumapotilailla,

jotka

samanaikaisesti kärsivät vaikeasta parodontiitista. Lisäksi tulevaisuudessa tutkimuksen
tietoja voidaan käyttää suomalaisissa Käypä hoito -suosituksissa parodontiitti- ja
nivelreumapotilaiden kokonaisvaltaisia hoitoja suunniteltaessa. Tavoitteena parantaa
potilaiden kokonaisvaltaista terveyttä.

Tutkielma rakentuu seitsemästä luvusta. Luvussa kaksi tarkastellaan parodontiumia ja
siihen kohdistuvaa biofilmi välitteistä tulehdussairautta eli parodontiittia. Luvun
päätarkoituksena on, että lukija ymmärtää pääpiirteet inflammaatiosta ja sytokiinien
vaikutuksista ihmiselimistössä. Kolmannessa luvussa kerrotaan maailmalla yleisesti
esiintyvästi nivelsairaudesta eli nivelreumasta, ja sairauden käytössä olevista
lääkeainehoidoista Suomessa. Tutkielman neljäs luku kertoo tässä tutkielmassa
käytetyistä tutkimusmenetelmistä, ja luvussa viisi vedetään yhteen lääketieteellisistä
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tutkimuksista saadut tulokset. Luvussa kuusi pohditaan tutkielman tarkoitusta sekä
sairauksien hoitoon liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Tutkielman viimeisessä osiossa eli
luvussa seitsemän vedetään vielä yhteen johtopäätökset koko tutkielmasta ja mietitään
mahdollisuutta sille, että olisiko nivelreumapotilaan biologisella lääkehoidolla vaikutusta
parodontiittiin.

2 Parodontiitti ja sytokiinit
2.1 Suuontelon ja hampaiden biofilmit
Biofilmillä tarkoitetaan kompleksista mikrobiyhteisöä, jota pitää kasassa mikrobien ja
isännän valmistama soluväliaine eli ekstrasellulaari matriksi (engl. Extracellular
polymeric substance, EPS). EPS:n ajatellaan kattavan noin 75-95 prosenttia koko
biofilmin tilavuudesta. Tehtäväkseen EPS suojaa mikroyhteisöä isännän puolustukselta,
sekä auttaa biofilmiä kasvamaan suotuisissa olosuhteissa. Suuontelossa biofilmien
mikrobit ovat pääasiallisesti prokaryoottisia bakteereita. Biofilmeistä on myös lisäksi
saatu sekvensoitua eri viruksia, kuten Herpes-viruksia ja sieniä, kuten Candidahiivasieniä. (2,3)

Biofilmejä tavataan ihmisissä joka puolelta elimistöä. Kuitenkin lääketieteessä niitä on
eniten tutkittu suuontelosta, hengitysteistä ja ruoansulatuskanavasta. Biofilmin
mikrobiyhteisö pyrkii toimimaan isännän kanssa symbioosissa, jossa ne auttavat
ylläpitämään homeostaasia eli kokonaisvaltaista tasapainotilaa. (2,3)

Rakenne- ja toimintahäiriöillään biofilmit aiheuttavat kroonisia biofilmi välitteisiä
infektiosairauksia,

kuten

kroonisia

suusairauksia.

Maailmanlaajuisesti

ottaen

tunnetuimpina biofilmien aiheuttamia suusairauksia ovat gingiviitti eli ientulehdus,
parodontiitti ja karies eli hammasmätä. (2-4) Kroonisten suusairauksien ohella biofilmien
tiedetään aiheuttavan myös pitkäkestoisia sekä vaikeasti hoitoihin vastaavia
hengitystieinfektioita, joista tunnetuimmat lienevät krooniset rhinosinuiitit ja - tonsilliitit,
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joihin tavalliset avohoidossa käytettävät antibiootit eivät kykene riittävän tehokkaasti
toimimaan biofilmin EPS-rakenteiden takia. (5)

Rakenteiltaan mikrobiofilmit eroavat toisistaan eri histologisilla alueilla. Vaihtelevuuteen
vaikuttavat useat eri tekijät, kuten kudoksen fysikaaliset - ja biologiset olosuhteet.
Limakalvojen epiteelikudokset ovat nopeasti jakautuvia kudoksia. Nopea jakautuminen
estää biofilmiä kasvamasta koossa, kun biofilmin mikrobit sekä suuri volyyminen EPS
värisevät pois epiteelin mukana. Sen sijaan ihmishampaissa uusiutumista ei tavata, sillä
kovakudoksisena rakenteina ne eivät tyypillisesti uusiudu. Näin ollen ei ole ihme, että
ihmisellä pitkään heikosti hoidettuna hampaisiin kertyy paksu näkyvä kerros biofilmiä eli
plakkia.

Paksuuntuva

plakkikerros

kasvattaa

mikrobiyhteisön

hetero-

sekä

patogeenisyyttä, jonka takia yksilön riski sairastua biofilmi välitteisiin suusairauksiin
kasvaa. (4)

Suuontelossa biofilmit muodostuvat monivaiheisen prosessin kautta. Kokonaisuudessaan
rakentuminen vaatii neljä vaihetta: 1) pellikkelin muodostuminen, 2) mikrobien
kiinnittyminen pellikkeliin, 3) kypsyminen ja 4) muualle hajaantuminen. (6)

Ihmishampaistoon biofilmi lähtee rakentumaan välittömästi hampaiden mekaanisen
puhdistuksen jälkeen. Syljen glykoproteiinit, kuten musiinit, statheriinit, alfa-amylaasit
ja

proliini-rikkaat

proteiinit

(engl.

Proline-rich

proteins,

PRP)

takertuvat

elektrokemiallisten voimiensa avulla hampaiden puhtaille pinnoille, ja muodostavat
mikroskooppisesti havaittavan pellikkelirakenteen. Pellikkeli indusoi suuontelosta
itseensä kiinni planktonisia pioneerilajien mikrobeita, joita tyypillisesti ovat aerobiset
sekä grampositiiviset bakteerit. Suussa pioneerilajeihin kuuluvat Actinomyces-lajit,
Streptococcus-lajit, Haemophilus-lajit, Veillonella-lajit ja Capnocytophaga-lajit. (3,4,6)

Pellikkeliin ensimmäisinä kiinnittyneet mikrobit toimivat alustana, johon sekundaariset
kolonisoituvat bakteerit, kuten Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythia,
Porphyromonas

gingivalis,

ja

takerruttavat. Takertumispintana

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

sekundaari kolonisoiville

itsensä

lajeille toimivat

jo

kiinnittyneiden pioneeri bakteerien soluseinässä esiintyvät orgaaniset rakenteet, joista
tunnetuimmat lienevät bakteerien proteiinireseptorit sekä lipopolysakkaridit (engl.
Lipopolysaccharides, LPS).
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Kasvun ohessa biofilmin mikrobit kommunikoivat toinen toistensa sekä isännän kanssa,
monisoluisen kudoksen tavoin. Tätä signaalivälitteistä kommunikaatioita biofilmissä
kutsutaan quorum sensing:ksi eli QS:ksi. QS mahdollistaa biofilmin mikrobeissa geenien
vaihtelua eli rekombinaatiota, energia- ja rakennusravintoaineiden siirtelyä sekä
mikrobien

ja

isännän

välistä

signalointia.

Tunnetuimpia

biofilmin

sisäisiä

signaalimolekyylejä ovat pääasiallisesti gram-negatiivisten bakteerien tuottamat Nasyyli-homoseriinilaktonit. (2,4,6)

KUVA 1. Biofilmin rakenne ihmishampaissa. Fusobacterium nucleatum (kuvassa numerolla 14)
toimii siltana parodontiittiin liittyville anaerobisille bakteereille. Kuva haettu lähteestä (7).
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2.2 Parodontopatogeenit
Parodontopatogeenit ovat niitä suun mikrobeita, jotka vastaavat parodontaalisairauksien
kehittymisestä. Parodontiitin kannalta merkittävimmät suun mikrobit sijaitsevat
ienrajoissa ja niiden alapuolella. Ienrajoissa ja syventyneissä ientaskuissa kasvavaa
monimuotoista mikrobijoukkoa kutsutaan subgingivaalliseksi biofilmiksi. Suussa
esiintyvät supra- ja subgingivaalliset biofilmit eroavat toisistaan nimellisesti, sijaintiensa
ja

mikrobiologisten

rakenteidensa

osalta.

Energia-

ja

rakennusravintoaineita

subgingivaallisen biofilmin mikrobit vastaanottavat ikenistä vuotavasta ientaskunesteestä
eli niin kutsutusta GCF-nesteestä (engl. Gingival crevicular fluid, GCF). Orgaanisia
molekyylejä GCF-nesteeseen päätyy syventyneistä ientaskuista, kun isännän krooninen
tulehdusvaste

parodontaalisairauksissa

tuhoaa

hampaiden

kiinnitys-

ja

tukikudosrakenteita. (3,8)

Subgingivaallisen plakin mikrobit jaetaan niiden patogeenisuuden ja kliinisten löydösten
mukaan viiteen eri pääkompleksiin. Pääkomplekseja ovat punainen, oranssi, sininen,
vihreä, keltainen ja violetti. Biofilmeissä elävät bakteerit jaettiin ensimmäisen kerran
komplekseihin DNA-DNA-hybridisaatiotekniikalla aivan 1990-luvun lopulla. DNADNA-hybridisaatiotekniikka

mittaa

otetusta

näytteestä

eri

lajien

geneettistä

samankaltaisuutta ja jakaa geneettisesti samanlaiset lajit omiin alaluokkiin. (9)

Kroonisen

parodontiitin

kannalta

kaikkein

pelätyimmät

mikrobit

sijaitsevat

subgingivaallisten biofilmien punaisissa komplekseissa, joissa bakteerien patogeenisyys
sekä virulenssitekijöiden määrä on kaikkein suurin. Punaiseen kompleksiin kuuluvat
yhteensä kolme bakteerilajia: Treponema denticola (Td), Porphyromonas gingivalis (Pg)
ja Tannarella forsythia (Tf). Parodontopatogeeneihin luokitellaan punaisen kompleksin
bakteerien lisäksi myös oranssin kompleksin bakteerilajeja ja gram-negatiivisesti
värjäytyvä

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

(Aa),

sillä

syventyneissä

ientaskuissa oranssin kompleksin mikrobien tiedetään biokemiallisesti vuorovaikuttavan
punaisen kompleksin mikrobien kanssa. Monimuotoinen kommunikaatioprosessi kahden
tai jopa useamman kompleksin välillä lisää suussa esiintyvien biofilmien patogeenisyyttä,
joka puolestaan lisää yksilön riskiä sairastua parodontiittiin. (9-11)
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KUVA 2. Suun subgingivaaliset mikrobikompleksit ja niiden väliset suhteet. Kuva haettu
lähteestä (10).

2.3 Inflammaatio
Inflammaatio eli tulehdus on ihmiselimistön kompleksinen biologinen vaste kudos- ja
soluvaurioon, johon elimistön paikalliset - sekä systeemiset puolustussolut, verisuonet,
plasmaproteiinit ja välittäjäaineet, kuten sytokiinit osallistuvat. Ihmisille kudosvaurioita
aiheuttavat monet yksilön sisäiset - ja ulkoiset tekijät. Yleisimpinä vaurioiden aiheuttajina
ovat patogeeniset eliöt, kemikaalit, ionisoiva säteily, mekaaniset traumat ja
autoimmuuniprosessit.

Inflammaation

pääasiallisena

tarkoituksena

on

poistaa

kudosvaurion lähde, eliminoida palautumattomasti vaurioituneet kudoksen omat solut ja
ekstrasellulaari matriksi, sekä käynnistää kudokseen korjausmekanismit, jolla
vaurioituneet kudokset kykenisivät palauttamaan toimintakykynsä. (12,13)

Tulehdukset voidaan jakaa keston, kudoksen solujen infiltraation sekä paikallisten - ja
systeemisten oireiden mukaan akuutteihin - tai kroonisiin tulehduksiin. Tulehduksen
tyypistä riippumatta inflammaation ulkoisiin oireisiin kuuluvat punotus (rubor),
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kuumotus (calor), turvotus (tumor), toiminnan menetys (functio laesa) ja kipu (dolor).
(12,13)

Akuutin inflammaation tulehdusvaste on terävästi alkava ja voimakkaan luonteinen, jossa
kudosvaurioalueelle kertyy tulehdusvälittäjäaineiden sekä sytokiinien indusoimana
tyypillisesti neutrofiilisiä leukosyyttejä ja plasman eri proteiineja. (12) Krooninen
inflammaatio on akuuttiin inflammaatioon nähden puolestaan viikoista jopa vuosiin
kestävä patologinen vaste, jossa tulehdusalueelle useimmiten kehittyy palautumattomia
rakennevaurioita,

joista

fibroosi lienee

tyypillisin.

Kroonisessa tulehduksessa

kudosvaurioalueelle kertyy granulosyytteihin kuuluvien neutrofiilien sijaan enemmän
mononukleaarisia puolustussoluja, kuten makrofageja, lymfosyyttejä ja plasmasoluja.
(12-14) Krooninen tulehdus voi kehittyä akuutin tulehduksen jatkeena tai ilman akuuttia
tulehdusta. Kroonisia tulehduksia aiheuttavat esimerkiksi autoimmuunitaudit, pitkään
jatkuneet altistukset toksisille yhdisteille tai sitkeästi puolustusta kestävät patogeeniset
eliöt, kuten Mycobacterium tuberculosis-infektiot. Tyypillisesti pitkään jatkuvat
tulehdukset aiheuttavat kudokseen palautumattomia vaurioita, vaikka paikalliset solut
pyrkisivät resoluutioon. (12)

2.4 Tulehdusreaktio
Tulehdusreaktio on isäntälajin biologinen vaste kudosvaurioon, jossa kompleksiset
reaktiot saavat pääasiallisesti aikaan kaksi isoa muutosta akuutisti vaurioituneessa
kudoksessa: 1) vaskulaarisia muutoksia ja 2) paikallisten - sekä vierailevien solujen
toiminnan muutoksia. (15,16)

Kudosvaurioalueen vaskulaarisiin muutoksiin kuuluvat verisuonten seinämien sileä
lihaskerrosten relaksaatio eli vasodilataatio, permiabiliteetin kasvu ja endoteelisolujen
aktivoituminen. Näitä edellä mainittuja prosesseja indusoivat tulehdusalueelta tuotetut
sytokiinit

ja

tulehdusvälittäjäaineet,

kuten

histidiini

johdannainen

histamiini,

prostaglandiinit ja leukotrieenit. (15) Signaalivälitteisesti aktivoituneet verisuonten
endoteelisolut lisäävät solujensa apikaalisolukalvoille takertumisalustoja eli niin
sanottuja

adheesio

molekyylejä,

jotka

edesauttavat

verenkierrossa

kulkevia

puolustussoluja pääsemään kudosvaurioalueelle postkapillaarisista venuleista. (16)
Postkapillaarisista

venuleista

ekstravasatoituneet

puolustussolut

kutsutaan
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kudosvaurioalueelle kemotaktisesti sytokiinien sekä tulehdusvälittäjäaineiden avulla.
Tulehdusta edistävät sytokiinit ja useimmat tulehdusvälittäjäaineet tuotetaan kudoksiin
leukosyyttien, trombosyyttien ja endoteelisolujen avulla. (15-17)

Tulehdusalueelle saapuvat valkosolut aloittavat paikalliset puolustustoimet monin eri
tavoin, joista fagosytoosi lienee tehokkain. (12) Fagosytoivia eli solusyöviä soluja ovat
neutrofiilit, makrofagit, dendriittisolut, osteoklastit ja osittain myös eosinofiilit ja
basofiilit. Fagosytoivia partikkeleita kohteessa ovat patogeenisten eliöiden lisäksi myös
palautumattomasti vaurioituneet isännän omat solut. Itse fagosytoosiin eli solusyöntiin
kuuluu neljä vaihetta: 1) kohteen identifiointi, 2) kohteen sisäänottoon tarvittavien
solurakenteiden aktivointi, 3) muodostaa fagosomi ja 4) fagolysosomin kypsyminen ja
kohteen eliminointi.

Tunnistamiseen fagosytoivat solut käyttävät plasmamembraanilta löytyviä nonopsoni- tai
opsonireseptoreita. Opsonit ovat isännän tuottamia orgaanisia molekyylejä, jotka
inflammaatioissa merkkaavat fagosytoivia partikkeleita. Immunologisesti tällaista
kohteiden merkkaamista kutsutaan opsonisaatioksi. Opsonisaation tarkoituksena on
pyrkiä vahvistamaan isännän puolustusvastetta. Ihmiseltä löytyviä opsoneita ovat
plasmasolujen tuottamat immunoglobuliinit G (IgG) ja immunoglobuliinit A (IgA),
hepatosyyttien valmistamat komplementtijärjestelmän proteiinit, kuten C3b, C4b ja C1q,
fibronektiini ja mannoosia sitovat lektiinit. (18,19)

Solusyödyt partikkelit muodostavat isäntäsolun sisälle vesikelimäisen rakenteen, jota
kutsutaan nimeltä fagosomiksi, johon sitten sytoplasmassa olevat lysosomi-soluorganellit
fuusioituvat. Fuusioitunutta kokonaisuutta kutsutaan fagolysosomiksi. Fagolysosomi
kasvaa koossa, maturoituu ja lopulta katalysoi solusyödyt partikkelit käyttämällä
hyödykseen lysosomien entsymaattisesti tuotettuja reaktiivisia happiradikaaleja, kuten
superoksidi radikaaleja, antimikrobiaallisia peptidejä, happamuutta ja proteolyyttisesti
toimivia entsyymejä. (18,19)
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2.5 Sytokiinit
Sytokiinit ovat yleisnimi pienmolekulaarisille proteiineille, jotka osallistuvat lähes
jokaiseen fysiologiseen prosessiin ihmiselimistössä. Sytokiineille on tyypillistä
pleiotrophia eli kykyä ilmentää useaa eri ominaisuutta kohdesoluissa, minkä takia näitä
proteiineja kutsuttiin aiemmin ``tulehdushormoneiksi´´.

Biologisen vaikutuksensa ne välittävät kudosten soluihin auto-, para- tai endokriinisesti.
Sytokiinit hakeutuvat kohdekudoksessa solujen plasmamembraaneilta löytyviin
metabotrooppisiin reseptoreihin, kuten G-proteiini kytkentäisiin reseptoreihin (engl. G
protein-coupled receptor, GPCR) tai tyrosiinikinaasireseptoreihin (engl. Receptor
tyrosine kinases, RTKs). Itse signalointi molekyyleinä toimivat sytokiinit valmistetaan ja
vapautetaan soluista eri puolille elimistöä useiden eri isäntäsolujen avulla.
Immunologisesti ottaen tuottavimpina soluina pidetään makrofageja ja auttaja-Timusoluja. (20,21)

Lääketieteen oppialalla sytokiineja ja niiden funktioita on eniten tutkittu tulehduksissa
sekä muissa immuunireaktioissa. Täten ei voida pitää suurena ihmeenä sitä, että
sytokiineihin pyritään jatkuvasti kehittämään farmakologisesti uusia lääkeaineita. Itse
tulehdusreaktioissa sytokiinit voidaan jakaa niiden immunologisten luonteidensa mukaan
proinflammatoorisiin - tai anti-inflammatoorisiin sytokiineihin. Proinflammatooriset
sytokiinit

nimensä

mukaisesti

voimistavat

tulehdusvastetta,

kun

taas

anti-

inflammatooriset pyrkivät niitä hillitsemään. (20,21) Seuraavaksi tutkielmassa
tarkemmin muutamista nivelreumassa ja parodontiitissa ilmentyvistä sytokiineista.
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2.5.1 Tuumorinekroositekijä alfa
Tuumorinekroositekijä alfa eli TNF-alfa on tuumorinekroositekijä superperheeseen
(engl. Tumor necrosis factor superfamily, TNFSF) kuuluva erittäin potentti
proinflammatoorinen sytokiini, joka ilmentää useita pleiotrophisia vaikutuksia
kohdekudoksien soluissa. (22) Ihmisillä tuumorinekroositekijä alfa:a koodaava geeni
sijaitsee kromosomissa 6. Nykyisen käsityksen mukaan geenin koodaava alue sisältää
yhteensä neljä eksonia ja kolme intronia. Pleiotrophisesti vaikuttavan TNF-alfa:n lisäksi
TNF-superperheeseen kuuluu 18 muuta proteiinimolekyyliä, joista useammat vaikuttavat
TNF-alfa:n tavoin proinflammatoorisesti tulehdusprosesseissa. (22,23)

Tulehdusvasteissa TNF-alfa:a syntetisoidaan kudosvaurioalueelle infiltroituneista
puolustussoluista, eritoten makrofageissa ja TH-lymfosyyteissä. Alkuun sytokiini
valmistetaan esiasteena eli niin sanottuna transmembraani TNF-alfa:na. Biologisesti
aktiiviseksi TNF-alfa-sytokiini muutetaan TNF-alfa-konvertaasi nimisten entsyymien
(TACE) avulla. TNF-alfa:lla on kohdesoluissaan kaksi eri reseptorityyppiä TNF-R1 ja
TNF-R2. Näihin molempiin reseptoreihin se sitoutuu suurella affiniteetilla. TNF-alfa:n
potentit antimikrobiaalliset ja proinflammatoriset vasteet kohteessa kehittyvät
pääasiallisesti TNF-R1-reseptorin avulla. TNF-R2-reseptorin aktivoituminen tyypillisesti
heikentää TNF-alfa:n immunologista vastetta. Rakenteeltaan TNF-R1 ja TNF-R2 reseptorit ovat trimeerejä, jotka aktivoituneena irrottavat itsestään inhibitoriset
proteiinirakenteet (SODD). Tämän jälkeen reseptorin eri osat oligomerisoituvat ja
liittävät itseensä adaptori proteiinin (TRADD). Aktivoituminen käynnistää solujen
sisäiset signaalireitit, jotka viimein aikaan saavat kohdesoluissa TNF-alfa:n pleiotropiset
vaikutukset. (24,25)

Tuumorinekroositekijä alfa vaikuttaa tulehduksissa paikallisesti sekä systeemisesti.
Sytokiinin tiedetään lisäävän lymfosyyttisissä NK-soluissa sytotoksisia vaikutuksia,
indusoivan B-imusolujen proliferaatiota, aiheuttavan systeemisesti insuliini resistenssiä
lihaksiin sekä rasvakudokseen, lisäävän hypotalamuksessa prostaglandiinien tuotantoa ja
indusoivan maksan hepatosyyteistä akuutin faasin reaktiota. Hypotalamuksessa
valmistetut prostaglandiinit nostavat yksilön ruumiinlämpöä eli kuumetta. (24)
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Tuumorinekroositekijä alfa osallistuu isosti erittäin monien kroonisten sairauksien
patogeneesiin. Tunnetuimpia

näistä

lienevät

nivelreuma, psoriasis,

haavainen

paksusuolentulehdus, Crohnin tauti, parodontiitti sekä selkärankareuma. (23,26)

KUVA 3. TNF-alfa inflammaatiossa. Kuvaa muokattu lähteestä (26).
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2.5.2 Interleukiini 6
Interleukiini 6 eli IL-6 on ihmisillä kromosomista 7 koodattava vesiliukoinen sytokiini.
Interleukiini 6 toimii potentin TNF-alfa:n tavoin pleiotrophisesti kohdekudoksissa.
Inflammaatioissa sytokiini laukaisee punaisessa luuytimessä hematopoieesia ja tehostaa
laaja-alaisesti immuunijärjestelmän puolustusmekanismeja. Interleukiini 6 osallistuu
monien sairauksien patofysiologiaan, mikä tekee siitä hyvin monimuotoisen sytokiinin.
Esimerkkeinä sairauksista ja niiden taudinkuluista, joihin IL-6:n tiedetään osallistuvan
isolla roolilla ovat nivelreuma, malignit neoplasiat eli syövät, parodontiitti sekä haavaiset
suolistosairaudet, kuten Crohnin tauti. (27)

KUVA 4. Interleukiini 6 inflammaatiossa ja immuunireaktiossa. Kuvaa muokattu lähteestä (27).
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2.6 Parodontiitti
Parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudossairaus on krooninen biofilmi välitteinen
hampaiden tukikudosrakenteita progressiivisesti tuhoava tauti. Heikosti hoidettuna tauti
voi kliinisesti johtaa pahanhajuiseen hengitykseen eli halitoosiin, ienverenvuotoihin
(engl. Bleeding on probing, BOP), syventyneisiin ientaskuihin, ien turvotuksiin, suun
alueen kiputiloihin sekä pahimmillaan hampaiden irtoamiseen, kun hampaita leukaluissa
pitävät rakenteet, kuten parodontaaliligamentit ja leukaluiden alveoliharjanteet
palautumattomasti kroonisen inflammaation seurauksena tuhoutuvat. Itse parodontiitin
etiologiaa pidentää multifaktoriaallisena, vaikkakin biofilmillä on merkittävä rooli
sairauden synnyssä sekä patogeneesissä ja -fysiologiassa. (28,29)

KUVA 5. Parodontopatogeenien indusoima parodontiittiprosessi. LPS, Lipopolysaccharide; GM-CSF,
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IL-8, Interleukin 8; NF-kB, Nuclear factor kappalight-chain-enchancer of activated B cells; AP-1, Activating protein-1; PDL, Periodontal ligament; ROS,
Reactive oxygen species; TNF-α, Tumor necrosis factor alpha; PMNL, Polymorphonuclear leukocytes;
MMP, Matrix metalloproteinase; TIMP, Tissue inhibitor of metalloproteinase (Krevikulaarinen=
sulkulaarinen ja junkitionaallinen= liitosepiteeli). Kuvaa muokattu lähteestä (28).
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KUVA 6. Parodontiitin patogeneesi. Kuvaa muokattu lähteestä (30).

Parodontaalisairauksien prevalenssia eli esiintyvyyttä pidetään maailmanlaajuisesti
ottaen hyvin korkeana. Eri asteisten iensairauksien uskotaan vaikuttavan jopa 90
prosenttiin maailmanväestöstä esimerkiksi vaikea-asteisen parodontiitin ajatellaan
vaikuttavan eri lähteiden mukaan jopa 11,2 prosenttiin ihmisistä kaikkialla maapallolla.
Kiinnityskudossairauden esiintyvyys ei kuitenkaan eroa suuresti länsimaiden ja
kehitysmaiden välillä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n julkaisema
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan ientulehduksia eli gingiviittiä esiintyy eri asteisesti
noin

74

prosentilla

suomalaisaikuisista.

Täten

voidaan

jopa

sanoa,

että

parodontaalisairaudet ovat kansantauteja. Lisäksi ientulehdukset olivat prosentuaalisesti
yleisempiä miehillä kuin naisilla. (29,31,32)

Krooniset sairaudet, kuten parodontaalisairaudet lisäävät kokonaisvaltaisesti potilaiden
matala-asteista tulehdustilaa. Pitkään jatkuvat tulehdustilat nostavat merkitsevästi
potilaiden riskiä sairastua systeemi sairauksiin. Lisäksi parodontiitti potilaille on jo
pitkään todettu suurentuneet riskit sydän-

ja verisuonisairauksiin, kroonisiin

munuaissairauksiin, diabetekseen, maligneihin neoplasioihin, alahengitystieinfektioihin,
kuten pneumoniaan, sepsikseen eli verenmyrkytykseen ja nivelreumaan. (29,31,32)
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2.7 Parodontiitille altistavia tekijöitä
Parodontiitille altistavat monet tekijät, joista merkittävimpinä pidetään tupakointia,
parodontopatogeeneja, diabetesta ja huonoa omahoitoa. Merkittävimpien riskitekijöiden
lisäksi taudille tiedetään altistavan myös yksilön geneettiset ominaisuudet, obesiteetti eli
ylipaino, useat eri lääkkeet, alkoholin suurkulutus sekä luustoa heikentävät sairaudet
kuten esimerkiksi osteoporoosi eli luukato, ja perinnölliset sidekudossairaudet. Taudin
merkittävän esiintyvyyden takia on kliinisessä työssä tärkeää identifioida potilailta
sairauteen liitettävät riskitekijät mahdollisimman nopeasti sekä pyrkiä kiinnittämään
niihin erityistä huomiota. Parodontiittiin ei ole olemassa vielä parantavaa hoitoa, jonka
takia ennaltaehkäisyä pidetään edelleen parhaimpana hoitona sairauteen. (33)

Elintavat ovat isossa roolissa useiden suusairauksien ja täten myös parodontiitin
synnyssä. Tupakan poltto altistaa ihmiselimistön huomattavalle määrälle erilaisia
kemiallisia

aineita.

Tällaisiin

kemikaaleihin

kuuluvat

esimerkiksi

nikotiini,

hiilimonoksidi (CO), reaktiiviset happiradikaalit ja PAH-yhdisteet (engl. Polycyclic
aromatic hydrocarbons, PAH). Tupakasta imeytyvän nikotiinin tiedetään indusoivan
ihmisissä katekoliamiineihin kuuluvien aineiden, kuten adrenaliinin ja noradrenaliinin
vapautumiseen

verenkiertoon

lisämunuaisista sekä

neuroneista.

Verenkierrossa

katekoliamiinit supistavat verisuonten sileitä lihaksia ja täten heikentävät suun
limakalvoilla ja muissa kudoksissa verenkiertoa, minkä takia kudosten toimintakyvyt
heikkenevät.

Nikotiinin

lisäksi tupakasta

vapautuvat

happiradikaalit

toimivat

karsinogeeneina, ja vaurioittavat suuontelossa sekä hengitysteissä epiteelisoluja. Pitkään
jatkuvat vauriot epiteelissä laukaisevat tulehdusreaktioita, jotka pitkittyneenä lisäävät
edelleen syöpäriskiä. (34)

Diabetes mellituksen eli sokeritaudin tiedetään kasvattavan riskiä parodontiitille, ja
tavallisesti diagnosoimatta jäänyt tyypin kaksi diabeetikko kärsii huomaamattaan
kroonisesta

ientulehduksesta

tai

jo

alkaneesta

parodontiitista.

Huonossa

hoitotasapainossa oleva diabetes nostaa veriplasman sokeripitoisuuksia. Kohonneet
verensokeripitoisuudet kehittävät ihmiselimistöön entsymaattisesti glykosyloituja
proteiini -tuotteita eli AGE:ja (engl. Advanced glycation end products, AGE), ja
heikentävät suun limakalvoja ja hampaita puolustavaa syljen eritystä. Kudoksiin
normaalisti

kuulumattomat

AGE:t

indusoivat

paikalle

tulehdussoluja,

jotka
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aktivoituneina voimistavat immunologista vastetta ja samalla nostavat plasman sytokiini
pitoisuuksia. Erityisesti IL-6 pitoisuudet nousevat hyperglykemian seurauksena.
Sytokiinit puolestaan johtavat lihaksissa ja rasvakudoksessa insuliiniresistenssiin, minkä
seurauksena

diabeetikon

Verensokeripitoisuuksien
parodontiumissa,

sillä

veriplasman sokeripitoisuudet
nousu

voimistaa

glukoosi

parantaa

elinolosuhteita. Näin diabeetikolle

nousevat

biofilmivälitteistä
biofilmissä

entuudestaan.
inflammaatiota

esiintyvien

mikrobien

kehittyy pahaluonteinen noidankehä, jossa

verensokeripitoisuudet ja inflammaatiot nousevat sekä voimistuvat toistensa seurauksina.
(35,36)

Ylipaino on systeeminen matala-asteinen tulehdussairaus, jossa yksilöllä on ylimäärin
rasvakudosta elimistössään ja BMI (engl. Body mass index, BMI) on yli 30 kg/m2.
Ylipainon tiedetään lisäävän kokonaisvaltaisesti potilaiden sairastavuutta. Yleisimmät
ylipainoon liittyvät sairaudet ovat verenpainetauti ja tyypin kaksi diabetes. Ylipainoa
pidetään sydän - ja verisuonisairauksien lisäksi tupakoinnin jälkeen toiseksi suurimpana
riskitekijänä globaalisti parodontiitille. Ihmisen rasvakudos valmistaa adipokiineiksi
kutsuttuja proinflammatorisia tulehdusvälittäjäaineita ja sytokiineja. Ylipainosilla
ihmisillä adipokiineja erittyy verenkiertoon huomattavasti normaalia enemmän, minkä
seurauksena potilaan riski insuliiniresistenssiin, diabetekseen ja kroonisiin tulehduksiin
kasvaa. (37)

Sylkirauhasista eksokriinisesti erittyvä sylkineste toimii tärkeänä osana ihmisen
luonnollista immuniteettia. Suussa sylki neutraloi biofilmien tuottamia orgaanisia - sekä
epäorgaanisia happoja, puolustaa hampaita ja suun limakalvoja taudinaiheuttajilta sekä
mahdollistaa ruoan hiilihydraattien eli polysakkaridien biokemiallisen hajoamisen alfaamylaasien välityksellä. Hyvin monet lääkeaineet, kuten vanhan polven antihistamiinit,
antikolinergit, opiodit, vahvat diureetit, trisykliset antidepressantit, antipsykootits sekä
monet muut vähentävät syljen eritystä. Täten selkeästi vähentynyt syljen eritys on iso
riskitekijä useille kroonisesti eteneville suusairauksille. (33,38)

Hyvän sosioekonomisen taustan, korkean koulutuksen ja naissukupuolen tiedetään
vähentävän riskiä parodontiitilta. Tyypillisesti korkeasti
sosioekonomisen

taustan

omaavat

ihmiset

pitävät

koulutetut ja hyvän

parempaa

huolta

omasta

suuhygieniastaan, ja käyvät säännöllisesti suunterveydenhuollon palveluissa. (38)
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3 Nivelreuma ja sen farmakologinen hoito
3.1 Nivelreuma
Nivelreuma

on

reumasairauksiin

kuuluva

krooninen

tulehduksellinen

autoimmuunisairaus, joka manifestoi kliiniset oireet tyypillisesti niveliin. Nivelreuma
voidaan kliiniseltä taudin kuvaltaan jakaa hitaasti etenevään -, jaksottaiseen - tai
aggressiiviseen nivelreumaan. Taudin hitaasti etenevä muoto on Suomessa sekä muualla
maapallolla yleisin, ja sen uskotaan vaikuttavan jopa yli 70 prosenttiin sairastuneista
Suomessa. Nivelreumassa syntyvä tulehdusprosessi kohdistuu pääasiallisesti luiden
välisiin liitoksiin eli niveliin. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa nivelreuman
patologinen taudinkulku aiheuttaa potilaille systeemisiä komplikaatioita, voidaan sairaus
helposti sekoittaa johonkin toiseen kliiniseltä taudinkuvaltaan samantapaiseen
autoimmuunisairauteen, kuten sklerodermaan tai SLE:hen eli hajapesäkkeiseen
punahukkaan (engl. Systemic lupus erythematosus, SLE). (39,40)

Nivelreuma on maailmanlaajuisesti ottaen suhteellisen yleinen autoimmuunisairaus. Sitä
esiintyy globaalisesti ottaen noin 0,24 prosentilla maapallon asukkaista, kun vastaava
luku Suomessa on noin 0,045 prosenttia. Nivelreuman prosentuaalinen esiintyvyys
maapallolla ei ole kaikkialla samanlainen. Länsimaissa kuten esimerkiksi Pohjoismaissa
nivelreuman esiintyvyys on tavallisesti 0,5-1,0 prosenttia, kun puolestaan Amerikan
alkuperäisväestön intiaaneilta sairautta tavataan jopa 5,3-6,8 prosentilta väestöstä. Selvää
ei vielä kuitenkaan ole se, miksi tällaista prosentuaalista eroa nivelreuman
esiintyvyydessä tavataan. (40-43)

Esiintyvyys ei ole ainoa asia, joka taudissa maailmanlaajuisesti vaihtelee, sillä
sukupuolen on jo pidempään tiedetty vaikuttavan riskiin sairastua nivelreumaan. Naisten
tiedetään sairastavan autoimmuunitautia noin kolmesta viiteen kertaan enemmän kuin
miehien. Kliinisesti nivelreuma todetaan molemmille sukupuolille noin 40-75 vuoden
iässä. Tämä ei kuitenkaan pois sulje yksilön riskiä sairastua tautiin jopa nuoremmalla tai
vanhemmalla iällä. (42,43)
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3.2 Nivelreuman etiologia ja patogeneesi
Nivelreuman patogeneesiä ja etiologiaa ei vielä täysin tunneta, mutta molempia pidetään
hyvin komplekseina. Nivelreuman puhkeamisriskiin korreloituu vahvasti yksilön
geneettiset- sekä epigeneettiset tekijät, ympäristötekijät ja elimistön immuunijärjestelmän
ominaisuudet. Useampaan otteeseen mainitut ympäristötekijät ovat useiden kroonisten
tulehdussairauksien ja autoimmuunitautien merkittävimpiä riskitekijöitä. Nivelreuman
ympäristöllisiin riskitekijöihin kuuluvat tupakointi ja patogeenisten eliöiden - sekä
biofilmien aiheuttamat infektiot, kuten parodontiitti. Nivelreumasta kärsivillä on havaittu
olevan terveisiin nähden enemmän parodontiittia ja kariesta. (42,58)

Nivelreuman geneettisiin riskitekijöihin kuuluvat useat eri yksilön geenit, joista
tunnetuimpia ja tutkituimpia lienevät HLA-alleelit (engl. Human leukocyte antigen,
HLA). HLA-geenit ovat DNA:sta löytyviä informaatio alueita, jotka koodaavat
valkosolujen pinnalle MHC- proteiineja (engl. Major histocompatibility complex, MHC).
Leukosyyttien MHC-proteiinikompleksit osallistuvat välttämättömiin immuunivasteisiin
ihmisissä. Eniten tutkitut HLA-geenit ovat HLA-DR alleelit, kuten HLA-DRB1 ja HLADRB4. Edellä mainittujen geenien mutaatiot ovat selvästi yhteydessä suurentuneeseen
riskiin sairastua tautiin. HLA-alleelien lisäksi nivelreumaan on liitetty myös muita
geenejä, kuten esimerkiksi PTPN22-geeniä. PTPN22 -geeni koodaa tyrosiini
fosfataasiksi kutsuttua entsyymiä, joka tyypillisesti osallistuu T-lymfosyyttien
aktiivisuuden hiljentämiseen. Polymorfiat PTPN22 -geenissä voivat johtaa yliaktiivisesti
toimiviin T-imusoluihin, ja autoimmuunisairauksien syntyyn. Geneettisellä polymorfialla
eli polymorfismilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhden geenin tiettyä muotoa ilmenee
väestössä yli yhdellä prosentilla. (39)

Ympäristötekijät ovat useiden kroonisten sairauksien riskitekijöinä. Nivelreuman
ympäristöllisiin riskitekijöihin kuuluvat tupakointi sekä patogeenisten eliöiden - ja
biofilmien

aiheuttamat

infektiot,

kuten

jo

aiemmin

mainittu

parodontiitti.

Maailmanlaajuisesti noin 70 prosentilla nivelreumapotilaista löytyy verestä anti-CCP
vasta-aineita (engl. Cyclic citrullinated peptides, CCP). CCP-molekyylit ovat PADentsyymien (engl. Peptidyl-arginine deiminase, PAD) avulla katalysoituja peptidejä, joita
syntyy ihmiskudoksiin eri asteisissa tulehdussairauksissa. Anti-CCP vasta-aineet ovat Bimusoluista erilaistuneiden plasmasolujen tuottamia proteiineja, jotka pyrkivät
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neutraloimaan tulehduksissa valmistetut CCP-molekyylit. Kroonisena tulehdussairautena
parodontiitin tiedetään lisäävän CCP-molekyylien syntyä ikenissä. Tulehtuneissa
ikenissä CCP:t tuotetaan isännän omien PAD-entsyymien sekä punaisen kompleksin
parodontopatogeeneihin kuuluvien P. gingivalis- bakteerien avulla. Kliinisesti anti-CCP
vasta-aineita pidetään tarkempina biomarkkereina nivelreuman diagnosoimisessa
verrattuna toiseen kliinisessä käytössä olevaan biomarkkeriin nimeltä reumatekijä, RF.
(engl. Rheumatoid factor, RF) (39)

KUVA 7. Parodontiitin yhteys nivelreumaan. Kuvaa muokattu lähteestä (44).

Perinnöllisen riskin omaavan yksilön altistuminen elimistössä tuotetuille CCP
molekyyleille tai patogeenisille eliöille voivat immunologisen toleranssin järkkymiseen,
ja

täten

nivelreuman

patologisen

prosessin

käynnistymiseen.

Aktivoitunut

immuunijärjestelmä rekrytoi lymfaattisista kudoksista, kuten imusolmukkeista niveliin
sekä muualle elimistöön suuren määrän auttaja-T-soluja (TH1- tai TH17-soluja) eli CD-4-

20
positiivisia imusoluja, B-imusoluista erilaistuneita plasmasoluja sekä monosyyteistä
erilaistuneita makrofageja. (42)

Nivelreumaan

liittyvä

krooninen

tulehdus

nostaa

nivelissä

ja

systeemisessä

verenkierrossa proinflammatoristen sytokiinien pitoisuuksia TH1- ja TH17-imusolujen
sekä makrofagien avulla. Proinflammatoristen sytokiinien sekä muiden potenttien
tulehdusvälittäjäaineiden seurauksena niveliin kertyy aktiivisia sekä aggressiivisia
puolustussoluja, kuten makrofageja ja lymfosyyttejä. Kyseiset solut vastaavat lopulta
nivelten tuhoutumisesta, kun tulehdusprosessi ajaa kudosta tuhoavien aineiden
vapautumiseen.

Sytokiini välitteisesti aktivoidut makrofagit vapauttavat reumaprosessissa nivelonteloihin
kudoksia vaurioittavia aineita, joista tunnetuimpia lienevät matriksin metalloproteinaasit
(engl. Matrix metalloproteinase, MMP). Proteolyyttisinä entsyymeinä MMP:t tuhoavat
pitkäaikaisissa tulehdussairauksissa ikenien sekä nivelten orgaanisia proteiinisäikeitä.
Lisäksi nivelissä tuhoutuu proteiinien ohessa myös mineralisoitunutta rusto- ja
luukudosta, kun osteolyysiksi kutsuttua biologista prosessia kiihdytetään. Nivelreumassa
osteolyysiä kiihdyttävät T-imusolujen tuottamat RANK-ligandit (engl. Receptor
activator of nuclear factor kappa-B ligand, RANKL), jotka kuuluvat TNF
superperheeseen. RANKL:in tiedetään lisäävän luissa esiasteisten osteoklastien
kypsymistä, sekä aktivoivan jo aikaisemmin kypsyneitä soluja toimimaan luuta
hajottavasti. (39,42,45)
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KUVA 8. Nivelreuman patogeneesi. Kuva haettu lähteestä (45).
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3.3 Nivelreumassa käytettävät lääkeaineet
Nivelreuman farmakologisella lääkehoidolla pyritään lievittämään potilaan oireita sekä
hidastamaan sairauden patologista kulkua, sillä nivelreumaan ei ole vielä olemassa
parantavaa hoitoa. Suomessa taudin oireettomuudella eli remissiolla tähdätään siihen, että
mahdollisimman moni potilaista saadaan takaisin työelämään ja nauttimaan elämästään
ilman nivelreuman aiheuttamia komplikaatioita. Remissio pyritään saavuttamaan
mahdollisimman pikaisesti, jotta hoidettavan potilaan kokonaisvaltainen ennuste olisi
mahdollisimman

positiivinen.

Lääkehoidot

nivelreumassa

toimivat

osana

kokonaisvaltaista kuntoutusta. Lääkehoitojen lisäksi liikunnan harrastaminen ja
mahdolliset toimintaterapia kuntoutukset ovat olennaisen tärkeitä nivelreumapotilaiden
elämänlaadun ylläpitämisen kannalta. Vakavimmillaan nivelreuma voi kuitenkin johtaa
kirurgisiin toimenpiteisiin, kuten keinonivelleikkauksiin. Tyypillisesti kirurgiaan
päädytään vasta sitten, jos lääkeainehoidoista sekä muusta kuntoutuksesta ei olla
saavutettu riittävää elämänlaatua parantavaa vastetta. (40,46)

Käytössä olevat nivelreumalääkkeet, joilla taudin patologista - ja kliinistä taudinkulkua
pyritään hidastamaan ovat nimeltään DMARD-lääkkeitä (engl. Disease modifying
antirheumatoid drugs, DMARD). DMARD-lääkkeisiin luokitellaan nykyään: klassisset
nivelreumalääkkeet ja biologiset lääkeaineet. Tyypillisesti edellä mainittujen DMARDlääkkeiden lisäksi sairauden hoidossa ajaudutaan käyttämään eri asteisia analgeetteja eli
kipulääkkeitä, kuten NSAID-lääkkeitä sekä paikallisesti tai systeemisesti vaikuttavia
tulehdusta hillitseviä glukokortikoideja. (40,46)

Suomessa tavallisesti nivelreuman aloitushoitona käytetään hyvinkin usein REKOyhdistelmälääkehoitoa.

Aloitushoidon

tarkoituksena

on

saavuttaa

remissio

mahdollisimman nopeasti ilman suurempia lääkeaineista johtuvia komplikaatioita.
REKO-yhdistelmähoitoon
Tavallisimpia

kuuluu

neljä

yhdistelmälääkehoitoihin

lääkettä

kuuluvia

samanaikaisesti

lääkkeitä

ovat

käytettynä.

metotreksaatti,

sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini sekä pienannoksinen prednisoloni eli systeemisesti
vaikuttava glukokortikoidi. (40,46)
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3.3.1 Klassiset nivelreumalääkkeet
Klassiset nivelreumalääkkeet kuuluvat antireumaattisiin lääkeaineisiin eli DMARDlääkkeisiin,

joilla

nivelreumaa

ensisijaisesti

hoidetaan.

Lääkkeillä

pyritään

oireettomuuteen ja kivun lievitykseen. Käytössä olevia klassisia nivelreumalääkkeitä ovat
metotreksaatti,

sulfasalatsiini,

hydroksiklorokiini,

siklosporiini,

leflunomidi,

penisillamiini ja kultayhdisteet. Maailmanlaajuisesti uskotaan, että jopa yli 80 prosenttia
nivelreumapotilaista kaikkialla maapallolla käyttäisivät säännöllisesti DMARDlääkkeitä. Klassisia nivelreumalääkkeitä käytetään reumasairauksien lisäksi myös muissa
indikaatioissa, kuten vaikkapa siklosporiinia elinsiirtopotilailla hyljintäreaktioiden
estämiseksi. (46,47)

3.3.1.1 Metotreksaatti
Metotreksaatti kuuluu immunosuppressiivisiin reumalääkkeisiin, joka alun perin tuotiin
kuitenkin 1940-luvulla lääkemarkkinoille sytostaatiksi eli solunsalpaajaksi syövän
hoitoon. Lääkettä toimii yhä sytostaattina onkologiassa, vaikka molekyylin suosio alalla
on selvästikin laskenut. Metotreksaatin kerta-annos koko määrittää luotettavasti sen
käytetäänkö lääkettä potilaalle sytostaattina vaiko immunosuppressanttina. Syöpää
hoidettaessa lääkkeen annokset ovat selvästi korkeammat kuin nivelreumaa tai muita
autoimmuunitauteja hoidettaessa. Suomessa metrotreksaatti on saavuttanut tehonsa
ansiosta keskeisen roolin reumasairauksien hoidoissa. Lääkettä voidaan käyttää
nivelreumassa monoterapeuttisesti tai kombinoituna muihin DMARD-lääkkeisiin.
(40,47)

Kemialliselta

rakenteeltaan

metotreksaatti

on

polyglumaattinen

yhdiste,

joka

farmakodynaamiselta vaikutukseltaan toimii ihmiskudoksissa folaatin eli foolihapon
analogina. Nivelreumaan käytettäessä metotreksaatti vaikuttaa kudoksissa pienemmän
annoksen takia anti-inflammatorisesti sekä immunosuppressiivisesti. (46,47)

Farmakologiselta kannalta lääkkeen anti-inflammatorista vaikutusmekanismia ei täysin
vielä tunneta. Kuitenkin metotreksaatin tiedetään kasvattavan systeemisesti potilaiden
adenosiinipitoisuuksia, ja tämän uskotaan selittävän osin lääkkeen tulehdusta hillitsevät
vaikutukset. Immunosuppressiivisen vaikutuksensa metotreksaatti saavuttaa, kun se estää
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ihmisten T-imusoluissa puriini - että pyrimidiiniemästen synteesiä. Puriini- ja
pyrimidiiniemäksiä tarvitaan nopeasti jakautuvissa kudoksissa solujen proliferaatioon.
Emässynteesin estyminen vähentää yliaktiivisesti toimivien T-lymfosyyttien määriä
verenkierrosta, ja näin nivelreumapotilaan immunologinen vaste kokonaisvaltaisesti
heikkenee. (46,47)

Nivelreuman

hoidossa

metotreksaatin

yleisimpiin

haittavaikutuksiin

kuuluvat

ruoansulatuskanavan alueen oireet, pahoinvointi, huimaus, verenkuvan muutokset ja
stomatiitti eli suutulehdus, jossa suun limakalvoille kehittyy kipeitä haavaumia.
Metotreksaatilla

on

olemassa

farmakodynaamisia

–

sekä

farmakokineettisia

yhteisvaikutuksia toisten lääkeaineiden, kuten trimetopriimin tai probenesidin kanssa.
Metotreksaattia käyttävän potilaan täytyy pyrkiä välttämään trimetopriimia, sillä
molemmat lääkeaineet farmakologisesti estävät foolihapon normaalia metaboliaa.
Potilaan foolihappometabolian pysähtyminen voi johtaa luuydinlamaan, kuten
pansytopeniaan, jossa veren punasolujen, valkosolujen ja verihiutaleiden pitoisuudet
laskevat selvästi alle normaalien viitearvojen. (40,46,48)

3.3.1.2 Sulfasalatsiini
Sulfasalatsiini eli salatsosulfapyridiini on kahdesta eri lääkeaineesta valmistettu
yhdistelmälääke,

joka

entsymaattisesti

ruoansulatuskanavan

bakteerien

avulla

katalysoituu 5-ASA:ksi ja sulfapyridiiniksi. Tyypillisesti nivelreuman hoidossa
sulfasalatsiinia käytetään yhdessä metotreksaatin kanssa tai aloitushoidossa kolmen
muun lääkkeen kanssa. Nivelreuman lisäksi sulfasalatsiinia määrätään myös kroonisten
suolistosairauksien, kuten haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin hoitoon
sekä harvoin lisälääkkeenä SLE:hen. (40,46)

Sulfasalatsiinin farmakologiset vaikutusmekanismit nivelreuman hoidossa ovat hyvin
heikosti tunnettuja. Siitä huolimatta sulfasalatsiinin tehoa monoterapeuttisesti käytettynä
pidetään hyvänä. Lääkeaineen tavallisimpiin haittavaikutuksiin kuuluvat vatsavaivat,
pahoinvointi, keskushermostoperäiset oireet ja miehillä oligospermia. Sulfasalatsiinin
tiedetään heikentävän miesten hedelmällisyyttä. (40,46)
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3.3.1.3 Hydroksiklorokiini
Hydroksiklorokiini on monitehoinen 4-aminokinoliineihin kuuluva lääkeaine, jota
Suomessa käytetään pääasiallisesti vain nivelreuman hoidossa. Muita 4-aminokinoliinien
käyttöindikaatioita ovat malaria, valoihottumat ja SLE. Hydroksiklorokiini ei ole yksin
käytettynä riittävän tehokas toimimaan nivelreuman hoidossa. Heikon antireumaattisen
tehonsa takia hydroksiklorokiniinia usein määrätään nivelreumaan vain lisälääkkeeksi
kultayhdisteiden tai metotreksaatti ja sulfasalatsiinin kanssa. (40,46)

Hydroksiklorokiinin immunosuppressiivista ominaisuutta antireumaattisena lääkkeenä ei
täydellisesti myöskään tunneta, mutta lääkkeen tiedetään osallistuvan tulehdusreaktioissa
antigeenien prosessointiin. (46) Uusimpien tutkimustulosten mukaan hydroksiklorokiini
estää myös T-imusolujen kalsium riippuvaista signalointia, jonka takia imusolujen
toimintateho puolustussoluina heikkenisi. (49)

Hydroksiklorokiinin tavallisimpiin haittoihin kuuluvat pahoinvointi, vatsavaivat, ripuli,
keskushermosto-oireet, kuten pääsärky, painajaiset ja väsymys. Pitkään suurilla
pitoisuuksilla käytettynä lääkeaine hakeutuu silmiin, minkä takia potilaan riski
retinopatiaan sekä muihin silmäsairauksiin kasvaa. (40,46)
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3.3.2 Biologisia lääkkeitä nivelreumassa
Biologinen - eli bioteknologinen lääke tarkoittaa lääkeainetta, joka valmistetaan
geeniteknologisesti tai molekyylibiologisesti elävissä soluviljelmissä. Farmakologisesti
ottaen biologisiin lääkeaineisiin kuuluvat monoklonaaliset vasta-aineet, entsyymit ja
hormonit. Määritelmän mukaan ensimmäinen biologinen lääkeaine oli insuliini, joka
saavutti diabeetikot markkinoilla 1920-luvun alussa. (46)

Biologiset lääkeaineet annostellaan kemiallisten rakenteidensa takia pääsääntöisesti
parenteraallisesti eli ruoansulatuskanavan ulkopuolelta,

kuten

injektiona

ihon

alaiskudokseen. Biologiset lääkkeet imeytyvät injektiokohdasta verenkiertoon hyvin
hitaasti ja täten ne omaavat pidemmät puoliintumisajat suhteessa kemiallisiin lääkkeisiin.
Tästä syystä biologisia lääkkeitä annostellaan potilaille selkeästi harvemmin verrattuna
perinteisiin lääkkeisiin. Monoklonaaliset vasta-ainehoidot lisäävät hoitojen kuluessa
todennäköisyyttä ihmiselimistön omille inhibitorisille vasta-aineille. Inhibitoriset vastaaineet pyrkivät neutraloimaan biologiset lääkeaineet elimistöstä, jotta lääkkeiden
vaikutukset estyisivät. Tästä johtuen monet biologisilla lääkkeillä hoidettavat potilaat
eivät saa kalliista hoidosta huolimatta kohennusta elämänlaatuunsa. (46)

Nivelreumassa

käytettävät

biologiset

lääkeaineet

kohdistavat

vaikutuksensa

sytokiineihin, kuten TNF-alfa:n, IL-1:een ja IL-6:een sekä lymfosyytteihin. Biologiset
lääkkeet saavuttivat ison roolinsa nivelreumassa, kun sairauden patogeneesiä ja
patofysiologiaa alettiin paremmin tuntea. Sytokiinit ja imusolut pelaavat isoa roolia
nivelreuman patologiassa, ja tämän takia biologisista lääkkeistä on saatu hyviä tuloksia
potilaiden hoidoissa. Lääkkeiden hintojen takia biologisia lääkeaineita määrätään
nivelreumassa vasta sitten, kun ensisijaisista reumalääkkeistä ei olla saatu riittävää
hoitotulosta aikaiseksi. (1,46,47)
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3.3.2.1 TNF-alfa:n estäjät
Tuumorinekroositekijä-alfa:n estäjät eli TNF-alfa-salpaajat ovat ryhmä lääkkeitä, jotka
estävät ihmisissä pleiotrophisesti vaikuttavan TNF-alfa sytokiinin biokemiallisia
vaikutuksia. Suurin osa TNF-alfa estäjistä ovat biologisia lääkkeitä eli monoklonaalisia
vasta-aineita. Lääkkeet sitoutuvat tyypillisesti neutraloivasti verenkierrossa TNF-alfa:an,
ja täten estävät sytokiinin pleiotrophisia vaikutuksia kohdekudoksissa. Ryhmän lääkkeitä
käytetään monissa eri indikaatioissa kuten, vaikeassa nivelreumassa yhdessä
metotreksaatin kanssa riittävän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Nivelreuman lisäksi TNFalfa-salpaajia käytetään vaikeasti hoidettavissa kroonisissa sairauksissa, kuten
psoriasiksessa ja haavaisten suolistosairauksien hoidossa. Lääkkeet ovat farmakologisella
tehollaan mullistaneet kroonisten ja vaikeasti hoidettavien sairauksien tuloksia ja
parantaneet potilaiden elämänlaatua. (40,46,50)

Biologiset TNF-alfa estäjät ovat hyvin siedettyjä lääkeaineita. Silti lääkkeiden
yleisimpiin

haittoihin

kuuluvat

parenteraalisen

antotavan

takia

pistoskohdan

ärsytysoireet. Paikallisiin pistoskohdan ärsytysoireisiin kuuluvat tavallisesti kivun
kokeminen, ihottumat ja ärsyttäväksi koettu kutina. Ärsytysoireiden lisäksi jokaisen
TNF-alfa estäjälääkkeen tiedetään lisäävän merkittävästi potilaiden infektioriskiä. Suuren
infektioriskin

vuoksi TNF-alfa-salpaaja

hoitoon siirtyvältä potilaalta

pyritään

poissulkemaan latentti tuberkuloosi, sillä TNF-alfa hoitojen on havaittu lisäävän
kliinisesti todettavan tuberkuloosin puhkeamista. Lisäksi biologisten lääkkeiden uskotaan
aiheuttavan potilaille suurentunutta riskiä sairastua maligneihin lymfoomiin. Seuraavaksi
tässä luvussa tarkemmin TNF-alfa estäjä lääkkeistä. (40,46,50)

Adalimumabi (kauppanimeltään, Humira®) on humaani monoklonaalinen vasta-aine,
joka

sitoo

neutraloivasti

verenkierossa

itseensä

tuumorinekroositekijä-alfa:a.

Takertuminen TNF-alfa:aan estää systeemisesti sytokiinin pleiotrophisia vaikutuksia.
Aikuisille adalimumabia annostellaan noin 40 mg ihon alle (s.c.) kahden viikon välein.
Adalimumabia voidaan käyttää monoterapeuttisesti tai yhdessä metotreksaatin kanssa
riittävän tehon saavuttamiseksi. (46,50)

Infliksimabi (kauppanimeltään, Remicade®) on kimeerinen TNF-alfa:n vasta-aine, jolta
löytyy Suomesta kaksi biosimilaaria eli alkuperäisen lääkkeen kaltaista lääkevalmistetta
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(kauppanimiltään biosimilaarit ovat Inflectra® ja Remsima®). Tavallisesti infliksimabia
annostellaan 3 mg/painokilo tiputuksena suoraan suoneen (i.v.) 1, 2, 6 viikon ja sitten
ylläpitovaiheessa 8 viikon välein. Nivelreumaan lääkettä annetaan metotreksaatin kanssa
riittävän tehon varmistamiseksi, ja infliksimabin käyttöön liittyy paljon haittoja.
Tyypillisten TNF-alfa estäjien haittojen lisäksi lääkkeen antohetkellä potilaat voivat
kokea päänsärkyä, vilustumisoireita sekä huimausta verenpaineen laskun eli hypotension
takia. (46,50)

Golimumabi (kauppanimeltään, Simponi®) on adalimumabin tapaan humaani
monoklonaalinen TNF-alfa:n vasta-aine, jolla hoidetaan nivelreumapotilaita aina
metotreksaatin kanssa. Golimumabia annostellaan ihon alle (s.c.) kerran kuukaudessa ja
lääkkeen tiedetään aiheuttavan haittoja monista elinjärjestelmistä. (46,50)

Etanersepti (kauppanimeltään, Enbrel®) on yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu ja
täten biologisiin lääkeaineisiin kuuluva fuusioproteiini, joka verenkierrossa sitoo itseensä
tarkasti sekä tehokkaasti kaksi TNF-alfa molekyyliä. Dimeerisenä fuusioproteiinina se
rakentuu ihmisen immunoglobuliini G:n Fc-osasta ja humaanista TNF-alfa-reseptorin
(TNFR2/p75) ligandia sitovasta osasta. Biokemiallisen rakenteensa takia lääkkeellä on
selkeästi lyhyemmät puoliintumisajat verrattuna monoklonaalisiin TNF-alfa-estäjiin.
Lääkeaineen sitoutuminen TNF-alfa molekyyleihin estää potenttien sytokiinien kykyä
aktivoida kohdesoluissaan omia metabotroopisia reseptoreja. Nivelreumassa lääkettä
annostellaan aikuisille ihon alle (s.c.) 25 mg kahdesti viikossa tai 50 mg kerran viikossa.
Vastaavasti lapsille lääkettä annettaan 0,4 mg painokiloa kohti. Lääkehoidot
etanerseptilla suoritetaan monoterapeuttisesti ilman metotreksaattia, sillä lääkkeen on
huomattu tehoavan riittävän hyvin. (40,46,50)

Sertolitsumabipegoli (kauppanimeltään, Cimzia®) on rakenteeltaan humanisoitu
monoklonaalinen vasta-aine, joka konjugoituu kiinni polyetyleeniglykoliin eli on siis
PEGyloitu (engl. Polyethylene glycol, PEG). PEGylaation tarkoituksena on vähentää
lääkeaineen immunologisia haittoja isännässä ja samalla pidentää sen biologista
puoliintumisaikaa. Lääkeaine kuuluu aiempien tapaan TNF-alfa:n estäjiin, kun se
verenkierrossa

sitoo

itseensä

neutraloivasti

TNF-alfa

sytokiineja.

Aikuisille

sertolitsumabipegolia annostellaan ihon alle (s.c.) 200 mg kahden viikon välein tai 400
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mg kerran kuukaudessa. Tavallisesti sertolitsumabipegoli-lääkehoidot aloitetaan 400
mg:lla kahden viikon välein kolmen kerran ajan. (40,46,50)

3.3.2.2 IL-6-reseptorin antagonisti
Tokilitsumabi (kauppanimeltään, RoActemra®) on humaani monoklonaalinen vastaaine, joka sitoutuu ihmisillä kohdesoluissaan interleukiini-6-reseptoreihin antagonistina.
Nivelreumaan tokilitsumabia annostellaan infuusiona suonen sisäisesti (i.v.) neljän
viikon välein yhdessä metotreksaatin kanssa. Suomessa tokilitsumabi välitteiseen
lääkehoitoon päädytään yleensä vasta silloin, kun riittävän haluttua hoitovastetta
nivelreumaan ei olla kyetty saavuttamaan klassisilla antireumalääkkeillä tai TNF-alfa
estäjillä.

Tokilitsumabin tavallisimpiin haittoihin kuuluvat infektiot, injektiokohdan ärsytysoireet,
sytopeniat ja veren lipidiprofiilin muuttuminen. Tokilitsumabia käyttävällä potilaalla
tavataan yleensä veren LDL-kolesterolipitoisuuden nousua, ja täten lisääntynyt riski
sydän- ja verisuonisairauksiin. (46,50)

4 Tutkimusmenetelmät
Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on haettu pääasiallisesti US National Library of
Medicine -palvelusta eli PubMed:sta sekä ResearchGate - ja Ovid Medline -palveluista.
MeSH-asiasanoina (engl. Medical subject headings, MeSH) aineiston tieteellisten
artikkeleiden hakuun käytettiin: Rheumatoid arthritis, TNF-alpha inhibitors, anti-TNF
alpha treatment, Periodontitis, Interleukin-6 receptor inhibiton, Anakinra, Cytokines ja
Biofilms. Palveluista saadut artikkelit valittiin tutkielman aineistoon tutkimusten koon
sekä tieteellisten kirjallisuushakujen luotettavuuden perusteella. Lääketieteellisten
artikkeleiden lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty Suomen Hammaslääkäriseura
Apollonia ry:n ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin asettamien työryhmien tekemiä
Parodontiitin - ja Nivelreuman Käypä hoito -suosituksia sekä suomalaista farmakologian
oppikirjallisuutta.
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5 Tulokset
Luvun tarkoituksena on esitellä PubMed- ja ResearchGate-palvelusta saatuja tieteellisiä
julkaisuja, jotka ovat tutkineet reumapotilaiden biologisten lääkehoitojen kliinisiä ja
immunologisia

vaikutuksia

potilaiden

parodontiumiin

sekä

reumapotilaiden

parodontiittiin.

5.1 Mayerin ja ym. tutkimus (v.2009)
Yaniv Mayerin ja ym. suorittama kliininen prospektiivinen tutkimus vuodelta 2009
arvioi, kuinka nivelreumapotilaiden TNF-alfa estäjä lääkehoidot näkyvät potilaiden
kliinisesti mitatuissa parodontaali - ja immunologisissa tulehdusparametreissa. (51)

Mayerin ja ym. suorittamaan tutkimukseen valittiin yhteensä kolmekymmentä potilasta,
jotka jaettiin kolmeen kymmenen hengen ryhmiin. Ensimmäiseen ryhmään (RA+-ryhmä)
otettiin kymmenen nivelreumapotilasta, jotka saivat tutkimuksen ajan säännöllisesti
parenteraallisesti nivelreuman hoitoon 200 mg infliksimabia. Tutkimuksen toinen ryhmä
(RA−-ryhmä) koostui myös kymmenestä nivelreumapotilaasta. Heillä reumaa päätettiin
lääkitä muilla kuin biologisilla lääkeaineilla kuten klassisilla DMARD-lääkkeillä.
Kolmas ja viimeinen ryhmä (C-ryhmä) tutkimuksessa koostui kymmenestä satunnaisesti
valituista terveistä kontrollipotilaista. (51)

Jokaiselta kolmen ryhmän jäseneltä tutkittiin ja arvioitiin säännöllisin välein ikenien
kliiniset - ja immunologiset parametriarvot. Näihin parametreihin kuuluivat plakki
indeksit (engl. Plaque index, PI), ien indeksit (engl. Gingival index, GI), BOP,
ientaskujen syvyydet (engl. Probing depth, PD) ja CAL (engl. Clinical attachment loss,
AL). Kliinisten parametrien lisäksi potilailta arvioitiin immunologisesti ikenien GCFnesteestä TNF-alfa pitoisuuksia. Mayerin tutkimusryhmä käytti tulosten tilastolliseen
analysointiin Pearsonin korrelaatio testiä ja Scheffen modifikaatiota. (51)

Tuloksissa potilasryhmien väliltä ei löydetty merkittäviä eroja hampaiston plakki
määrissä, ja täten plakki indekseissä ei havaittu tilastollista muutosta parempaan. Plakki
indeksien sijaan kolmen ryhmän väliltä todettiin tilastollisesti merkittävät erot ikenien
tulehduksellisissa parametreissa. RA−-ryhmällä ien indeksien arvot olivat huomattavasti
suuremmat koko tutkimuksen ajan kuin kontrolliryhmällä (C-ryhmä) ja RA+-ryhmällä
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(p=0.0042). Lisäksi RA+ -ryhmän jäsenillä kliinisesti mitattu ja arvioitu BOPparametriarvo oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi hoitojen kuluessa kuin RA- ja
kontrolliryhmällä (21.1% ± 3.0%, 45.9% ± 6.2%, and 39.1% ± 7.2%, p = 0.0146), ja RA+
-ryhmän jäsenillä ikenien syvyydet (PD) RA- ja C-ryhmään verrattuna kohentuivat myös
merkitsevästi (3.22 ± 0.13 mm, 3.85 ± 0.22 mm, and 3.77 ± 0.20 mm, p = 0.055).
Kliinisesti huomioitu ikenien AL-parametri, joka luotettavasti kuvastaa parodontiumin
tulehduksellista tilaa oli Mayerin tutkimuksessa RA+ -ryhmällä pienempi kuin RA- ja Cryhmällä (3.68 ± 0.11 mm, 4.52 ± 0.26 mm, and 4.35 ± 0.24 mm, p = 0.0273). GCFnesteen TNF-alfa pitoisuus, joka tutkimuksessa toimi immunologisena mittarina ikenien
tulehdusasteelle oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi (p=0.0401) RA+ ryhmällä
kahteen muuhun ryhmään nähden. (51)

5.2 Kobayashin ja ym. tutkimus (v.2014)
Kobayashin ja ym. suorittama kliininen pitkittäisprospektiivinen tutkimus vuodelta 2014
seurasi yhteensä lähes kahden vuoden ajan nivelreumasta – ja kroonisesta parodontiitista
kärsiviä

potilaita.

Tutkimusryhmän

tarkoituksena

oli

selvittää,

kuinka

nivelreumapotilaiden biologiset IL-6-reseptorin salpaaja lääkehoidot näkyvät kliinisesti
sekä immunologisesti potilaiden kroonisessa parodontiitissa. (52)

Kobayashin tutkimukseen valittiin tiukan protokolan mukaan yhteensä 55 nivelreuma- ja
parodontiittipotilasta. Tutkimukseen valitut potilaat jaettiin lääkehoito linjausten mukaan
kahteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään (R1) valittiin yhteensä 28 potilasta, joita
lääkittiin säännöllisesti IL-6-reseptorin antagonisteilla eli tokilitsumabilla. Kliinisen
tutkimuksen toinen ryhmä (R2) muodostui vastaavasti 27 potilaasta. Ryhmän kaksi
potilaat eivät saaneet tutkimuksen ajan biologisia lääkeaineita. Heitä hoidettiin muilla
tavoin, kuten klassisilla DMARD-lääkkeillä. (52)

Tutkimukseen valitut potilaat arvioitiin kahteen kertaan. Arviointiin kuului parodontaali
- ja reumatologiset parametrit sekä plasman tulehdusmarkkerit. Ensimmäiset arviot (T1)
suoritettiin keskimäärin 20,3 viikkoa IL-6-reseptorin salpaaja lääkehoidosta, ja seuraavan
kerran (T2) kahdeksan viikkoa ensimmäisistä arviointi kerroista eli 28,3 viikkoa hoitojen
alusta. Parodontaalisesti potilailta huomioitiin tutkimuksessa GI-, BOP-, CAL- ja PDparametrit. (52)

32

Kobayashin tutkimusryhmä ei todennut kahden ryhmän väliltä (R1 ja R2) tilastollisesti
merkittäviä eroja potilaiden parodontaali - ja reumatologisissa parametreissa, kun
potilasryhmät ensimmäisen kerran (T1) arvioitiin keskenään. Vastaavasti seuraavalla
arviointi kerralla R1-ryhmän potilailla todettiin R2-ryhmän potilaisiin nähden
tilastollisesti merkittävät (p<0.05) parannukset PI-, CAL-, PD- ja BOP-parametreissa.
Lisäksi

biologisilla

IL-6-reseptorin

salpaajilla

hoidetuilla

potilailta

todettiin

tutkimuksessa tilastollisesti merkittävät laskut plasman MMP-3- ja IL-6-pitoisuuksissa.
Osoittaen hoitojen systeemisestä tehokkuudesta. (52)

5.3 Kobayashin ja ym. tutkimus (v.2014)
Kobayashin ja ym. läpi käymä pitkittäisprospektiivinen tutkimus vuodelta 2014 seurasi
yhteensä kolmen kuukauden ajan 20 TNF-alfa estäjillä hoidettua nivelreumapotilasta.
Tutkimuksen tarkoituksena oli seurata, kuinka nivelreumapotilaiden humanisoitu TNFalfa estäjä lääkehoito näkyy potilaiden parodontiumissa ja seerumin proteiini profiileissa.
(53)

Kobayashin

tutkimusryhmä

valitsi

tutkimukseen

yhteensä

kaksikymmentä

nivelreumapotilasta, joidenka nivelreumaa lääkittiin adalimumabilla. Tutkimukseen
valitut potilaat arvioitiin kokonaisvaltaisesti kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran ennen
adalimumabi-lääkehoitoja ja toisen kerran, kun hoidot olivat edenneet kolme kuukautta.
(53)

Koko potilasjoukolta arvioitiin aiempien tutkimusten tapaan molemmilta kerroilta
kokonaisvaltaiset parodontaali statukset ja nivelreumassa kliiniset statukset sekä
reumatologiset seerumin markkerit. Tutkimusryhmä käytti potilaiden proteiini profiilien
selvittämiseen massaspektrometria ja geeli elektroforeesia (engl. Sodium dodecyl sulfate
polyacrylamide gel electrophorosesis, SDS-PAGE). Kliiniset tutkimukset ja statukset
suorittivat hammaslääkärit ja reumatologiaan erikoistuneet lääkärit. (53)

Adalimumabi-hoidot osoittivat kolmannen kuukauden kohdalla tilastollisesti merkittävät
laskut potilaiden GI- (p=0.002), BOP- (p=0.003) ja PD-parametreissa (p=0.002).
Lääkehoidot eivät kuitenkaan vähentäneet potilailta riittävän tehokkaasti hampaiden
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plakkipitoisuuksia, mutta laskivat tilastollisesti merkitsevästi nivelreuman kliinistä
taudintilaa kuvastavaa DAS28-CRP:tä (p<0.001), seerumin TNF-alfa- ja IL-6
pitoisuuksia (p<0.001). Lisäksi Kobayashin ryhmä havaitsi potilaiden seerumien
profiilien muuttuneen huomattavasti. Merkittävimmät laskut (p<0.01) seerumeista
todettiin fosfolipaasi D:ssä, seerumin amyloidi A:ssa, komplementti tekijä H:ssa,
komplementti komponentti 4:ssa ja hapan alfa-1-glykoproteiinissa. (53)

5.4 Kobayashin ja ym. tutkimus (v.2015)
Kobayashin ja ym. suorittama pitkittäisprospektiivinen tutkimus vuodelta 2015 seurasi
yhteensä

60

nivelreuma-

ja

parodontiittipotilasta,

jotka

jaettiin

biologisten

lääkehoitojensa mukaan kahteen ryhmään. Ryhmän mukaan tutkimuksen tavoitteena oli
selvittää,

kuinka

nivelreumassa käytettävät biologiset

lääkehoidot

vaikuttavat

samanaikaisesti potilaiden parodontiumissa ja parodontiititssa. Lisäksi ryhmän
tavoitteena oli selvittää, kumpi biologisista lääkehoidoista tehoaa potilaille paremmin.
Tutkimukseen valituilta potilailta kiellettiin hoitojen yhdessä erilliset suuhygienisti
käynnit ja mikrobilääkkeet olivat myös kiellettyjä. Ryhmän tavoitteena oli näillä toimilla
saavuttaa mahdollisimman luotettavat tulokset tutkimuksesta. (54)

Kobayashin ja ym. vetämään tutkimukseen haki yhteensä 71 nivelreuma- ja
parodontiittipotilasta,

joista

kuitenkin

60

valittiin

lopulliseen

tutkimukseen.

Tutkimuksesta poissuljettiin yhteensä 11 potilasta. Poissuljettavia syitä potilailla olivat
diabetes mellitus nivelreuman ohessa, raskaus, alle 15 hammasta, antibioottikuuri
tutkimusta edeltäneen kolmen kuukauden aikana ja aiemmin väärillä perusteilla
diagnosoitu parodontiitti. (54)

Tutkimukseen hyväksytyt potilaat jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään
kuuluivat 20 nivelreuma- ja parodontiittipotilasta, jotka saivat tutkimuksen aikana IL-6reseptorin antagonistia eli tokilitsumabia (TCZ-ryhmä) sairauksiensa hoitoon. Toinen
ryhmä puolestaan koostui 40 potilaasta ja heitä hoidettiin tutkimuksen ajan TNF-estäjillä
(TNFI-ryhmä), kuten infliksimabilla, golimumabilla, etanerseptilla ja adalimumabilla.
(54)
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Tutkimukseen valituilta potilailta arvioitiin kolmeen kertaan parodontaali statukset,
nivelreuman kliiniset statukset (DAS28-CRP) ja tulehdukselliset seerumin parametrit.
Lisäksi potilailta selvitettiin ennen tutkimuksen alkua aiemmat käytössä olleet
lääkeaineet. Statukset ja loput tilastollisista parametreista arvioitiin potilasjoukolta
ensimmäisen kerran juuri ennen biologisia lääkehoitoja ja toisen kerran samat parametrit
arvioitiin potilailta, kun lääkehoidot olivat kestäneet aloituksesta kolme kuukautta.
Kolmas ja viimeinen arviointi suoritettiin kuuden kuukauden jälkeen hoidoista.
Kobayashin tutkimusryhmä käytti parametrien tilastolliseen analysointiin IBM SPSS
SamplePower version 3.0, IMB, Chicago, IL, USA -ohjelmistoa. (54)

Nivelreuma- ja parodontiittipotilaiden biologiset lääkehoidot osoittivat TNFI-ryhmällä ja
TCZ-ryhmällä tilastollisesti merkittävät (p<0.017) laskut potilaiden GI-, BOP- ja PDparametreissa. Osoittaen tulehduksellisen vasteen heikkenemistä parodontiitissa.
Parametrien arvot kohentuivat mitä pidempään hoitoja jatkettiin. Lisäksi tokilitsumabilla
hoidetuilla potilailla (TCZ-ryhmä) havaittiin CAL-parametrien laskeneen tilastollisesti
merkitsevästi (p<0.017) molemmilla arviointi kerroilla. Lääkehoidot eivät kuitenkaan
vaikuttaneet potilaiden plakki indekseihin.

Lääkehoito kokeilujen huomattiin parantavan tutkimukseen osallistuneilta potilailta
mitattuja parodontaali- ja reumaparametreja. Hoidot osoittivat tilastollisesti merkittävät
parannukset (p<0.017) lähes jokaisessa potilailta mitatuista parametreissa. Ainoan
poikkeuksen näistä tuloksista teki CAL-parametri, jossa tilastollinen merkitsevyys
todettiin IL-6-reseptorin antagonisteilla hoidetuilta potilailta. Samanlaista parannusta
CAL-arvoissa ei havaittu TNF-alfa-estäjillä hoidetuilta potilailta. Lisäksi tutkimuksen
lääkehoidot osoittivat jo vanhempien tulosten tapaan myös tehonsa nivelreumassa.
Tokilitsumabilla hoidetuilta potilailta todettiin tilastollisesti merkittävät kohennukset
seerumin biokemiallisissa tulehdusmittareissa. Osoittaen hoitojen kokonaisvaltaisesta
tehokkuudesta.

5.5 Fabrin ja ym. tutkimus (v.2015)
Fabrin ja ym. suorittama pitkittäisprospektiivinen tutkimus pyrki selvittämään, kuinka
selkärankareumapotilaiden (engl. Ankylosing spondylitis, AS) ja nivelreumapotilaiden
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anti-TNF lääkehoidot näkyvät potilaiden hampaiden kiinnityskudoksissa sekä
reumatologisissa parametreissa. (55)

Kyseiseen tutkimukseen osallistui yhteensä kolmekymmentä potilasta, joista puolet eli
15 potilasta sairastivat selkärankareumaa ja loput 15 potilasta nivelreumaa. Potilaat
jaettiin reumasairauksiensa mukaan kahteen erilliseen ryhmään eli AS- ja RA-ryhmä.
Jokaiselta tutkimukseen valitulta potilaalta arvioitiin kahdesti kliininen parodontaali
status ja reumasairauksien niin sanottu reumatologinen tila. Ensimmäisen kerran potilaat
tutkittiin kokonaisvaltaisesti ennen biologisia lääkehoitoja, ja seuraavan kerran kuusi
kuukautta ensimmäisistä anti-TNF lääkehoidoista. Lisäksi tutkimusryhmä kehotti
potilaita ylläpitämään aiemman kaltaista omahoitoa kuin ennen lääkehoitoja. Tavoitteena
saada mahdollisimman luotettavat tulokset lääkehoitojen vaikutuksista. (55)

Potilailta mitattiin sekä arvioitiin parodontaalisesti: CAL-, PI-, GI- ja PPD-parametrit.
Nämä parametrit muodostivat samalla potilaiden parodontaali statukset tutkimuksessa.

Selkärankareumapotilaiden reumatologista tilaa arvioitiin maailmalla yleisessä käytössä
olevilla BASDAI- (engl. Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, BASDAI),
BASMI- (engl. Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, BASMI) ja BASFItuloksilla (engl. Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, BASFI). Lisäksi potilailta
mitattiin verestä CRP-pitoisuudet ja lasko eli ESR:llä (engl. Erythrocyte sedimentation
rate, ESR). Nivelreumapotilailta arvioitiin seerumin CRP:n ja lisäksi DAS28-ESR-mittari
(engl. Disease activity on 28 evaluable joints using erythrocyte sedimentation rate,
DAS28-ESR), joka siis kliinisesti arvioi nivelreumapotilaan nykytilannetta. (55)

Potilasryhmiltä (AS- ja RA-ryhmä) mitatuista parametreista ei todettu merkittäviä
tilastollisia eroja (p>0.0.5) ennen biologisia anti-TNF lääkehoitoja. Vastaavasti kuuden
kuukauden anti-TNF lääkehoitojen jälkeen molempien ryhmien reumatologiset ja
kliiniset parametrit reumasairauksien osalta kohentuivat merkittävästi (p<0.05). Lisäksi
AS-ryhmällä kuuden kuukauden hoitojen jälkeen huomattiin tilastollisesti merkittävä
parannus kliinisissä kiinnityskudos parametreissa (AS-ryhmä: PPD, 2.18mm vs. 1.94mm;
p=0.02 ja CAL, 2.29mm vs. 2.02mm; p=0.03). RA-ryhmän potilailta ei havaittu
samanlaista tilastollisesti merkittävää kohennusta parodontaali parametreissa. (55)
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5.6 Ancutan ja ym. tutkimus (v.2017)
Codrina Ancutan ja ym. suorittama kliininen pitkittäisprospektiivinen tutkimus vuodelta
2017 seurasi yhteensä 6 kuukauden ajan 96 nivelreumapotilasta, jotka aloittivat
ensimmäisen kerran biologiset lääkehoidot nivelreuman hoitoon. Biologiset lääkehoidot
suoritettiin potilaille TNF-alfa estäjillä, kuten infliksimabilla, adalimumabilla tai
etanerseptillä. (56)

Tutkimukseen hyväksytyt potilaat valittiin tiukan protokolan mukaan. Vain ne 23-60 vuotiaat nivelreumapotilaat
maksimaallisilla

valittiin, jotka eivät olleet saavuttaneet kahdella

DMARD-lääkepitoisuuksilla

remissiota

keskivaikeaan-vaikeaan

nivelreumaan. Lisäksi Ancutan ryhmä poissulki tutkimuksesta ne potilaat, jotka olivat
aiemmin tupakoineet tai sairastivat tutkimus hetkellä nivelreuman ohella diabetes
mellitusta. (56)

Osallistuneilta kiellettiin biologisten lääkehoitojen ajan muut parodonttologiset hoidot.
Lisäksi potilaita kehotettiin noudattamaan tutkimuksen ajan aiempaa suu hygieniaa eikä
muuttamaan omahoidon tapojaan. Tutkimusryhmä uskoi saavuttavansa luotettavat
tulokset näillä toimilla. (56)

Tutkimukseen kuului standardoitut potilasarviot ennen ja jälkeen hoitojen. Jokaiselta
tutkimukseen valitulta arvioitiin kahteen otteeseen, ensimmäisen kerran ennen
lääkehoitoja ja toisen kerran 6 kuukautta hoitojen alusta, i) nivelreumaan liittyvät
parametrit ja ii) parodontaali status. (56)

Nivelreumaan liittyviin parametreihin kuuluivat sairauden aktiivisuutta mittaava
parametri, DAS28-ESR, nivelreuman vaikeusastetta mittaava parametri, HAQ-DI (engl.
Health Assessment Questionnaire Disability Index, HAQ-DI), inflammaatiota
systeemisesti mittaavat parametrit, CRP ja ESR ja nivelreuman serologiset tutkimukset
(reumatekijä, RF ja anti-CCP vasta-aineet, anti-ACPA). (56)

Potilaiden parodontaali statuksen ottoon kuuluivat hampaiden lukumäärät, plakki indeksi
(PI), ikenien indeksi (GI), ientaskun syvyys (PD), BOP- ja CAL-parametri (engl. Clinical
attachment level, CAL). (56)
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Ancutan ryhmä totesi tilastollisesti merkittävät parannukset kaikissa potilaiden
nivelreuman tilaa esittävissä parametreissa ja lähes jokaisessa parodontaali statuksen
parametreissa. Ryhmä käytti tutkimuksessaan datojen tilastollista analysointia varten
IBM SPSS-19 ohjelmistoa. Potilaiden plakki indeksit (PI) ja ikenien indeksit (GI) olivat
ainoat tutkitut parametrit, jotka eivät tilastollisesti (p>0.05) merkitsevästi kohentuneet
kuuden kuukauden tutkimuksen aikana. Saatua tietoa ei kuitenkaan pidetty yllättävänä.
Kyseinen tutkimus osoitti, että TNF-estäjät antavat kliinisesti tehokkaan vaikutuksen
keskivaikean-vaikean nivelreumanhoitoon. Lääkehoidot kohentavat samanaikaisesti
merkitsevästi nivelreumapotilaiden parodontaali statuksia. (56)

5.7 Äyrävainen ja ym. tutkimus (v.2018)
Leena Äyräväisen ja ym. Helsingissä suorittama kliininen pitkittäisprospektiivinen
seurantatutkimus selvitteli nivelreuman ja biofilmivälitteisen parodontiitin välisiä
yhteyksiä, ja sitä kuinka reumapotilaiden antireumaattiset lääkehoidot perinteisillä - sekä
biologisilla DMARD-lääkeaineilla vaikuttaisivat potilaiden ikenissä. (57)

Työryhmä valitsi kliinisesti suoritettuun tutkimukseen yhteensä 124 mies- ja
naishenkilöä. Näistä 81 kärsi nivelreumasta ja samanaikaisesti parodontiitista. Loput 43
henkilöä toimivat terveinä kontrollipotilaina. Edellä mainituista 124:stä nivelreuma - ja
parodontiittipotilaista kahdeksan joutui kuitenkin erinäisistä syistä johtuen jättämään
tutkimuksen kesken. (57)

Lopulliseen

tutkimukseen

jatkaneet

nivelreumapotilaat

jaettiin

nivelreuman

kokonaiskeston ja taudin patologisen kulun mukaan joko ERA (engl. Early rheumatoid
arthritis, ERA) - tai CRA (engl. Chronic rheumatoid arthritis, CRA) -ryhmiin. ERAryhmään valikoitui 47 potilasta. Loput 26 potilasta olivat CRA-potilaita. CRA-ryhmään
kuuluneet potilaat eivät olleet vastanneet riittävällä teholla klassisiin DMARDlääkehoitoihin. Lopulliseen tutkimukseen osallistuneet henkilöt tutkittiin perusteellisesti
Helsingin yliopistollisissa sairaaloissa. (57)

Jokainen

tutkimukseen

osallistunut

henkilöä

arvioitiin

reumatologisesti

sekä

parodontaallisesti kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran ennen ensimmäisiä DMARD-
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lääkehoitoja ja toisen kerran 16. kuukauden päästä ensimmäisistä hoidoista. Potilailta
tutkittiin aiempien tutkimusten mukaan kaikki kliiniset parodontaali- ja reumaparametrit
sekä serologisesti tulehdus- ja reumamarkkerit. Näiden lisäksi tutkimukseen valituilta
potilailta kerättiin talteen ja analysoitiin syventyneistä ientaskuista mikrobinäytteet ja
suusta

sylkitestit.

Tutkimusryhmä

käytti

mitattujen

parametrien

tilastolliseen

analysointiin SPSS V.22-ohjelmistoa. Tilastollisesti merkitsevää tulosta pidettiin, kun
p<0.05. (57)

ERA-potilaat päätettiin hoitaa suomalaisten Käypä hoito -suositusten mukaisilla
klassisilla DMARD-lääkkeillä, kuten metotreksaatilla, leflunomidilla, sulfasalatsiinilla
tai

hydroksiklorokiniinilla.

Klassiset

DMARD-lääkehoidot

suoritettiin

joko

monoterapeuttisesti ja yhdistelmälääkehoidoin. Heikosti klassisiin DMARD-lääkkeisiin
vastanneet CRA-potilaat päätettiin sen sijaan hoitaa koko tutkimusten ajan biologisilla
lääkeaineilla, kuten TNF-alfa estäjillä, IL-1-inhibiittoreilla (vaikuttava-aine anakinra) tai
anti-B-imusolulääkkeillä (vaikuttava-aine rituksimabi). Edellä mainittujen lääkkeiden
lisäksi

tutkimuksen

glukokortikoideja

ja

nivelreumapotilaat
kipuihin

saivat

tarvittaessa

tulehduskipulääkkeitä,

injektioina

kuten

niveliin

NSAID-lääkkeitä.

Lisälääkityksen tarkoituksena oli parantaa tutkimukseen osallistuneiden potilaiden
elämänlaatuja sekä fysikaalista toimintakykyä. (57)

Toisin kuin muissa tutkielmassa esitetyissä tutkimuksissa niin Äyräväisen ja ym. ryhmä
ei todennut yhtään tilastollisesti merkittävää parannusta

nivelreumapotilaiden

parodontaallisissa parametreissa lääkehoitojen aikana. Tosin antireumaattiset lääkehoidot
klassisilla - ja biologisilla lääkkeillä eivät myöskään kiihdyttäneet potilaiden
parodontaallisia tulehdustiloja huonompaan päin. Kliinisesti parodontiumin tulehdusta
kuvanneet parametrit pysyivät potilailla suhteellisen vakaina läpi koko tutkimuksen. Vain
biologisilla lääkkeillä hoidettujen CRA-ryhmän potilaiden ientaskujen syvyydet (PDparametri) näyttivät paranevan lääkehoitojen ansioista, mutta eivät kuitenkaan nekään
tilastollisesti merkitsevästi. (57)
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6 Pohdinta
Tämän tutkielman päätarkoituksena oli selvittää, kuinka reumasairauksissa käytettävät
biologiset lääkkeet vaikuttavat samanaikaisesti potilaiden parodontiumissa sekä
kliinisesti parodontiittiin. Tutkielman tulokset osiossa jo aiemmin esitetyt tulokset
tutkimuksista on koottu vielä yhteen taulukkoon 1. Taulukosta ilmenee lukijoille: 1.) tässä
tutkielmassa esitetyt tutkimustulokset ja niiden julkaisuvuodet, 2.) biologiset lääkehoidot,
3.) tutkimuksiin osallistuneet kohderyhmät, 4.) potilailta arvioidut parametrit, ja 5.)
yhteenvedot tuloksista.
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Taulukko 1. Yhteenveto tutkimuksista.
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Taulukossa esiin tulleiden tulosten perusteella voidaan todeta, että nivelreumapotilaiden
taloudellisesti kalliit, mutta tehokkaat biologiset lääkeainehoidot toimivat varsin
mainiosti reuman ohessa myös samaan aikaan potilailla parodontiumissa sekä
parodontiitissa.

Taulukkoon

reumapotilasryhmien

1

biologiset

kootut

tulokset

osoittavat

vasta-aine-lääkehoidot

hyvin

laskivat

sen,

että

tilastollisesti

merkitsevästi potilaiden parodontiumin tulehdusta kuvastavia parametreja.

Jokaisessa tutkielman luvussa 5. esitellyissä biologisessa lääkehoitotutkimuksessa paitsi
Leena

Äyräväisen

ryhmässä

todettiin

tilastollisesti

merkittävät

parannukset

reumapotilasryhmien BOP- ja CAL-arvoissa. Edellä mainitut arvot laskivat ryhmien
jäsenillä, mitä pidempään hoitoja jatkettiin. BOP- sekä CAL-parametrit osoittavat
kliinisesti sen, kuinka vakavasti akuutti sekä krooninen tulehdusprosessi näkyvät sekä
vaikuttavat hampaiden ienkudoksissa. Lisäksi valtaosassa reumapotilasryhmistä todettiin
ikenien GI- ja PD-parametrit laskevan tilastollisesti merkitsevästi osoittaen aiempien
tapaan inflammatorisen vasteen heikkenemistä ja ikenien palautumiskyvystä.

Toisaalta yhdessäkään tutkielmaan päättyneissä tutkimuksissa ei todettu potilasryhmillä
plakin määrän (PI-parametrit) laskevan tilastollisesti merkitsevästi. Tieto tuloksesta ei
kuitenkaan tullut tutkijoille yllätyksenä, sillä tutkimusryhmien käyttämät biologiset
lääkkeet eivät farmakologisesti ottaen omanneet antimikrobista lääkevaikutusta. Lisäksi
useassa tutkimuksessa potilaita kehotettiin ylläpitämään samanlaista suun omahoitoa
kuin ennen lääkehoitoja, ja heiltä kiellettiin hoitojen ajan suuhygienisti - ja
hammaslääkäri tapaamiset. Näillä toimilla tutkimusryhmät pyrkivät saavuttamaan
mahdollisimman luotettavat tulokset hoidoista.

Mayerin ja ym. tutkimus vuodelta 2009 käytti tutkimuksessaan biologisten hoitojen
(TNF-alfa salpaajahoidot) immunologisena tulehdusmittarina potilaiden iennesteistä
kerättyjä TNF-alfa pitoisuuksia (GCF:n TNF-alfa pitoisuudet). Tällä tavoin Mayerin
tutkimusryhmä pyrki seuraamaan immunologisesti, kuinka biologiset lääkkeet tehoavat
paikallisesti potilaiden parodontiumissa. Ryhmän tutkimuksen tulokset osoittivat
infliksimabilla hoidetuilla RA-potilailla tilastollisesti merkittävät laskut ikenien GCFnesteen TNF-alfa pitoisuuksissa. Kyseisen informaation avulla voidaan todetta, että
systeemisesti verenkierrossa kiertävä TNF-alfa salpaajalääke kykenee suppressoimaan
ikenien paikallista tulehdusta nivelten lisäksi. Infliksimabi toimii monoklonaalisena
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vasta-aineena,

joka

verenkiertoon

päättyessä

sitoo

itseensä

neutraloivasti

proinflammatorisia TNF-alfa-sytokiineja, ja täten estää sytokiinin biokemialliset
vaikutukset kohdekudoksissa.

Tutkimuksissa

saatiin

todistettua

jo

aiempien

tutkimusten

tapaan,

että

nivelreumapotilaiden biologiset lääkehoidot tehoavat hyvin reumasairauksien hoidossa.
Näitä tuloksia tukevat se, että useammassa tutkimuksessa reumapotilasryhmien kliinistä
taudin tilaa esittäneet mittarit sekä immuno-inflammatoriset markkerit, kuten seerumin
reumafaktori, anti-ACPA ja veren lasko kohentuivat tilastollisesti merkittävästi.
Potilaiden edellä mainitut parametri tulokset kohentuivat mitä pidempään hoitoja
jatkettiin. Osoittaen biologisten lääkehoitojen tehokkaasta kyvystä vaikuttaa potilaiden
patologiseen taudin kulkuun inhiboivasti. Vielä ei kuitenkaan ole tiedossa syytä siihen,
miksi biologiset TNF-alfa-salpaajahoidot Fabrin ja ym. suorittamassa tutkimuksessa
(v.2015) tehosivat paremmin selkärankareumapotilaisiin kuin nivelreumapotilaisiin.
Selkärankareumapotilaat kokivat hoidot tilastollisesti ottaen paremmin parodontiumissa
sekä itse reuman hoidossa. Lisää tutkimuksia tämän asian laidalta kuitenkin tarvitaan,
jotta voitaisiin yleistää, että hoidot selkärankareumapotilaille olisivat kannattavampia
kuin nivelreumapotilaille.

Kobayashin ja ym. suorittama kliininen pitkittäisprospektiivinen tutkimus (v.2014) oli
ensimmäinen

koskaan

julkaistu

tutkimus,

joka

samanaikaisesti

nivelreumapotilaiden IL-6-reseptorin antogonisti hoitoja potilaiden

tarkasteli
kroonisessa

parodontiitissa. Kobayashin ryhmän saamat positiiviset tulokset lisäsivät muissa
tutkimusryhmissä motivaatioita suorittaa samanlaisia tutkimuksia.
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7 Johtopäätökset
Krooninen biofilmi välitteinen parodontiitti ja autoimmuuniperäinen nivelreuma jakavat
useita lähes identtisiä patologisia ominaisuuksia, kuten osteoklasti välitteinen luutuho,
immuno-inflammatorinen vaste kudosvaurioalueella ja yliedustettujen sytokiiniprofiilien
samankaltaisuus. Proinflammatorisista sytokiineista, TNF-alfa:a ja interleukiini-6:ta
pidetään ehkäpä merkittävinä kudostuhojen edistäjinä molemmissa tulehdussairauksissa.
Tautien patologiset ominaisuudet eivät ole ainoita tekijöitä, jotka sairauksia yhdistävät
toisiinsa, sillä nivelreumapotilaiden tiedetään sairastavan parodontiittia enemmän kuin
ne, jotka eivät kärsi nivelreumasta. Parodontiittipotilaiden subgingivaallisessa
biofilmissä esiintyvät P.gingivalis-bakteerit omaavat PAD-entsyymi aktiivisuutta.
Entsyymien avulla parodontiittipotilaat valmistavat verenkiertoon CCP-molekyylejä,
jotka geneettisen riskin omaavalla henkilöllä voivat aiheuttaa suurentunutta riskiä
autoimmuuni lähtöiseen nivelreumaan.

Tutkielmasta saatujen tuloksien perusteella voitaneen sanoa, että nivelreumapotilaiden
biologiset lääkeainehoidot tehoavat samanaikaisesti potilaiden parodontiumissa ja
kroonisessa parodontiitissa. TNF-alfa-salpaajat ja interleukiini-6-reseptorin antagonistit
näyttäisivät positiivisesti edistävän potilaiden ikenissä vallitsevia tulehdustiloja ja
hillitsevän kroonisen parodontiitin aiheuttamia palautumattomia vaurioita. Todisteena
tilastollisesti merkittävät laskut biologisten hoitojen ansiosta.
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Taulukko 2. Biologisten lääkkeiden hyödyt nivelreumapotilaiden parodontiumissa.
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Hoidot eivät kuitenkaan poissulje sitä tosi asiaa, etteikö biologisten antisytokiinihoitojen
aikana potilaiden riski sairastua infektiotauteihin kasvaisi. Täten systeemiset lääkehoidot
biologisilla lääkkeillä vaatisivat tehostettuja potilaiden seurantoja. Lisäksi kyseisten
potilasryhmien hoitoihin tarvittaisiin perusteellisesti asiaan koulutettua henkilökuntaa.
Oikein suoritettuina lääkehoidot kohentaisivat potilaiden elämänlaatuja ja täten suurinta
osaa heistä voitaisiin saada takaisin työelämään positiivisissa merkeissä. Sairauksien
yhtaikainen hoito voisi vähentää potilailla sairaalakäyntien määriä ja lisäksi parantaa
heidän hoitomyöntyvyyksiänsä.

Positiivisista tuloksista huolimatta tutkielmassa esitetyt tulokset olivat potilaskoiltaan
liian pieniä ja hoitojaksot pituudeltaan aivan liian lyhyitä. Biologiset lääkeaineet eivät
laskeneet potilaiden suussa vallitsevia biofilmipitoisuuksia ja hammaskiven määriä.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi Leena Äyräväisen tutkimustulokset osoittavat hyvin
sen, että vaikka maailmalla on saatu positiivisia tuloksia sairauksien samanaikaisista
hoidoista niin lääkehoidot eivät kuitenkaan tehonneet riittävällä teholla sellaisiin
nivelreumapotilaisiin, joilla sairauden primaari diagnoosista oli jo kulunut pidemmän
aikaa.

Täten esille nouseekin kysymys, tehoaisivatkohan nivelreumapotilaiden biologiset
lääkeainehoidot

paremmin parodontiumissa,

jos

hoitoihin

lisättäisiin

mukaan

tietynväliajoin antimikrobinen lääkeainehoito, vai riittäisivätkö pelkästään tehostetut
anti-infektiivisethoidot asiaan. Näin potilaiden patogeeni joukkoista mikrobi kuormaa
saataisiin vähennettyä. Pidetäänhän parodontiittia edelleenkin patologisesti immunoinflammatorisena sairautena, jossa parodontopatogeenit virulenssitekijöineen indusoivat
sairauden syntyä.

Kaiken kaikkiaan on hyvä voida sanoa, että laajempia ja tarkempia tutkimuksia aiheesta
tarvitaan, vaikka osa tuloksista olivat positiivisia. Laajempien tutkimusten avulla
voitaneen tulevaisuudessa varmistaa se, että tehoavatko nivelreumapotilaiden biologiset
lääkehoidot

riittävällä

teholla

samanaikaisesti

potilaiden

parodontiumiin

ja

parodontiittiin. Varmistamalla lääkehoitojen tehokkuudet saattaisivat ne mullistaa
reumasairauksien ja parodontiitin yhtaikaista hoitoa, ja parantaisivat potilaiden
hoitomyöntyvyyksiä sekä laskisivat yhteiskunnallisesti pitkällä tähtäimellä sairauksien
hoidoista koituvilta kalliilta kuluilta.
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