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1 JOHDANTO 

 
Purentaelimistön toimintahäiriö (TMD, temporomandibular disorder) on yleisnimitys 

muskulo- ja neuroskeletaalisille häiriö- ja kiputiloille leukanivelen, puremalihasten ja 

hampaiston alueella. TMD-potilaiden tavallisimmat oireet ovat kipu puremalihaksissa ja 

leukanivelissä, leukaniveläänet, rajoittunut suun avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt 

(1). TMD-potilaita on hoidettu muun muassa tulehduskipulääkkeillä ja alaleuan 

liikeharjoituksilla. Puremalihasten botuliinitoksiinihoito on uusimpien tutkimusten 

mukaan myös osoittanut hyviä tuloksia, sillä intramuskulaarisesti injektoituna 

botuliinitoksiini A (BoNT-A) relaksoi puremalihaksen noin 3–6 kuukaudeksi (3,4). 

Bruksismi ja puremalihasten yliaktivaatio ovat usein TMD-vaivojen taustalla, joten 

voidaan tehdä oletus, että puremalihasten toimintaa vähentämällä TMD:n oireetkin 

voivat vähentyä. 

 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 60 perustervettä aikuispotilasta, joilla on diagnosoitu 

purentaelimistön toimintahäiriö kansainvälisen DC/TMD (Diagnostic criteria for 

temporomandibular disorder) kriteerien mukaan. Tutkimus on toteutettu 

satunnaistettuna ja kaksoissokkoutettuna vertailukokeena ja tutkimusjärjestys oli 

sekoitettu ja tasapainotettu. Puolelle ryhmästä on annettu ensin BoNT-A:ta ja puolelle 

lumelääkettä. Tämän jälkeen potilaita seurattiin kolmella kontrollikäynnillä, jonka 

jälkeen annettiin uudet pistokset niin että ne, jotka saivat ensin BoNT-A:ta, saivat nyt 

lumelääkettä ja päinvastoin. Ampullit oli koodattu niin, että potilas tai tutkija eivät 

olleet tietoisia kumpi pistos oli kullakin kerralla kyseessä.  

BoNT-A:n vaikutusta potilaisiin tutkittiin neljällä tavalla: Axis I ja II-tasojen 

menetelmillä, m. masseterin EMG-aktiviteetin (elektromyografia) mittauksella ja 

okklusaalisten purentavoimien mittauksella. Nämä kaikki tutkimukset ja mittaukset 

tehtiin potilaalle jokaisella tutkimuskäynnillä, joita tuli yhteensä seitsemän kappaletta.  

 

Potilaan omien kipukokemusten, m. masseterin EMG-aktiivisuuden ja okklusaalisten 

purentavoimien seurannan avulla pystyttiin toteamaan, että BoNT-A vähentää 

puremalihasten sähköistä aktiviteettia ja samalla potilaiden kokemia TMD-oireita.  

Tässä tutkielmassa keskitytään esittelemään tutkimusmetodit ja tarkastelemaan tuloksia 

yhdeltä potilaalta. 
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2 TAVOITTEET 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia intramuskulaaristen m. masseterin ja m. 

temporaliksen BoNT-A-injektioiden tehokkuutta purentaperäisissä vaivoissa, sekä 

arvioida hoidon tehokkuutta ensisijaisesti pään ja kaulan alueella esiintyviin oireisiin. 

Tutkimuksessa halutaan myös selvittää hoidon vaikutusta potilaiden kokemiin oireisiin 

huomioiden potilaiden kivun ja toiminnan subjektiiviset ja objektiiviset parametrit. 

Tavoitteena on myös analysoida saatu hyöty suhteessa demografisiin ja diagnostisiin 

taustoihin.  

Suurin osa TMD-potilaista kokee oireidensa helpottuvan jo konservatiivisilla 

hoitomenetelmillä, mutta osalla kipu jää jatkuvaksi, eikä anna vastetta hoidolle. Tälle 

kohderyhmälle on tärkeää pyrkiä kehittämään tehokkaampia hoitomenetelmiä, joista 

BoNT-A voi toimia hyvänä vaihtoehtona. Tutkimuksissa on todettu, että ne TMD-

oireista kärsivät, jotka vaatisivat hoitoa, pitävät keskimäärin kahdeksan kertaa 

useammin sairauslomia ja käyvät lääkärissä kaksi kertaa useammin kuin TMD-

oireettomat (1). 

 

Yhtä kattava tutkimus aiheesta on vielä puuttunut, sillä aiemmissa vertailukokeissa 

tutkimusmetodien variaatiot ja vääristymien riskit ovat vaikeuttaneet tulosten 

yhdistämistä ja heikentäneet näytön selkeyttä. Lisäksi muita tekijöitä, jotka haluttiin 

tässä tutkimuksessa korjata verrattuna aiempiin saman aihepiirin tutkimuksiin, olivat 

liian pieni otoskoko, liian lyhyt seuranta-aika, eri kokoisten annoksien ja valmisteiden 

käyttö BoNT-A:sta, potilaiden seuranta liian vähäisellä määrällä muuttujia, 

tutkimuksesta puuttui sokkoutus ja systemaattiset eri hoitomuotojen tehon kriittiset 

vertailut puuttuivat. Tällä hetkellä BoNT-A:n käyttö perustuu luotettavan tutkimusdatan 

puuttuessa vain kliinikoiden omaan kokemukseen, eikä suomalaisissa Käypä Hoito -

suosituksissa ole toistaiseksi selkeää ohjeistusta BoNT-A:n hyödyntämisestä 

purentaperäisissä vaivoissa. Siksi löytyy vielä tarvetta hyvin suunnitellulle ja 

toteutetulle vertailukokeelle, jossa potilaita seurataan tarpeeksi tiheällä välillä ja pitkällä 

tähtäimellä. Hoitomenetelmiä kehittämällä ja onnistuneilla hoitotuloksilla saataisiin 

tuotettua lisää vertailukelpoista tutkimusnäyttöä aiheesta, jonka avulla voitaisiin 

kehittää uusia menetelmiä hoitopäätösten tueksi TMD-potilaille.  

 



 
  
  

3 

3 MENETELMÄT 

 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 60 perustervettä aikuispotilasta, joilla oli diagnosoitu 

purentaelimistön toimintahäiriö kansainvälisten DC/TMD kriteeristön mukaan.  

Kliininen koe toteutettiin satunnaistettuna ja kaksoissokkoutettuna vertailukokeena ja 

tutkimusjärjestys oli sekoitettu ja tasapainotettu. Puolelle ryhmästä annettiin ensin 

BoNT-A:ta (50 IU incobotulinumtoxin A) ja puolelle lumelääkettä (0,9 % suolaliuos).  

 

Tuloksia seurattiin useammalla eri parametrilla. Potilaat tutkittiin DC/TMD Axis I -

kriteeristön kliinisen tutkimuslomakkeen mukaisesesti ja kipua arvioitiin myös Axis II -

kriteeristöön kuuluvilla instrumenteilla. Lisäksi potilailta mitattiin m. masseterin EMG-

aktiviteetti sekä okklusaaliset purentavoimat. Menetelmät ja laitteet näissä mittauksissa 

olivat sellaisia, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi aikaisemmissa samankaltaisissa 

tutkimuksissa (3,4). Samaa tutkimusprotokollaa noudatettiin jokaisella 

kontrollikäynnillä ja tutkimukset suoritettiin aina lähes samaan aikaan, samassa tilassa 

noin 22–25°C lämpötiloissa. Tutkimus toteutettiin potilaan ollessa hoitotuolissa istuma-

asennossa pää tuettuna siten, että Frankfortin taso oli yhdensuuntainen lattian kanssa. 

Tutkimukset toteutettiin samojen tekijöiden toimesta.  

 

Tuloksista tullaan tekemään tilastolliset analyysit SPSS, SAS, R ja Excel ohjelmistoilla. 

Lisäksi tilastoanalyyseissä tullaan käyttämään Z-testiä, T-testiä ja khii-toiseen-testiä. 

Käytettävät tulosmuuttujat ovat kivun aste, kivun toimintahaitta, lihasten 

jännittyneisyys, purentaongelmat, univaikeudet, stressi, ahdistuneisuus, purentavoimat, 

m. masseterin EMG-aktiviteetti ja DC/TMD-kriteeristön mukaiset kliiniset diagnoosit.  

 

4 TMD 

 
Purentaelimistön toimintahäiriö (TMD, temporomandibular disorder) on yleisnimitys 

muskulo- ja neuroskeletaalisille häiriö- ja kiputiloille leukanivelen, puremalihasten ja 

hampaiston alueella. TMD-potilaiden tavallisimmat oireet ovat kipu puremalihaksissa ja 

leukanivelissä, leukaniveläänet, rajoittunut suun avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. 

Muita oireita ovat päänsärky, kasvo- ja korvakipu. Oireilu voi olla purema- tai 
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nivelperäistä tai näiden yhdistelmiä. TMD-vaivat ovat hammassäryn jälkeen yleisin 

pään alueella esiintyvä kiputila, jonka takia hakeudutaan hoitoon. TMD:tä esiintyy 

useammin naisilla kuin miehillä, eniten 35–50-vuotiailla ja hoidon tarvetta esiintyy noin 

7–9 %:lla suomalaisista (1). TMD:n yleinen aiheuttaja on puremalihasten yliaktivaatio, 

joka ilmenee bruksismina. Bruksismi on tila, jossa hampaita narskutellaan ja purraan 

yhteen tarpeettomasti. Bruksismia esiintyy sekä tietoisesti, että tiedostamatta ja valveilla 

tai unessa, eniten REM- eli vilkeunen aikana (2). Hoitamattomana TMD voi aiheuttaa 

pysyviä kudosvaurioita hampaistossa ja leukanivelissä (1). 

 

TMD-oireet ja löydökset ovat usein lieviä, eikä TMD aina välttämättä vaadi hoitoa, jos 

oireilu on ohimenevää tai kausittaista. TMD-vaivat ovat verrannollisia kehon muihin 

muskuloskeletaalisiin vaivoihin ja pitkittyneenä niiden on osoitettu olevan 

samankaltaisia kuin muut krooniset kipuongelmat. Oireita on hoidettu sekä 

konservatiivisilla, että lääkehoidollisilla menetelmillä. Konservatiivisia keinoja ovat 

potilaan informointi ja omahoito-ohjeiden antaminen, fysioterapia, alaleuan 

liikeharjoitukset ja purentakisko. Näillä keinoilla on yleisesti saavutettu hyviä tuloksia, 

mutta ne edellyttävät onnistuakseen potilaalta hoitomyöntyvyyttä sitoutumista hoitoon. 

Lääkehoitona on käytetty ensisijaisesti parasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä, mutta 

niitä ei suositella jatkuvaan käyttöön (1). On kuitenkin näyttöä, että botuliinitoksiini a 

on ollut tehokas lääke TMD-vaivojen hoidossa. (9, 12)  

 

5 BOTULIINI 

 
Botuliinitoksiini (BoTN, botulinum neurotoxin) on Clostridium botulinum -bakteerin 

erittämä hermomyrkky, joka koostuu kahdesta proteiiniketjusta, raskaasta ja kevyestä. 

Intramuskulaarisesti injektoituna puremalihakseen botuliini aiheuttaa relaksaatiota, joka 

kestää noin 3–6 kuukautta. Lihasta halvaannuttava vaikutus perustuu siihen, että 

hermosoluun päästessään botuliinin kevytketju sitoutuu SNAP-25 proteiiniin, mikä 

estää asetyylikoliinin vapautumisen hermo-lihasliitokseen, jolloin lihaksen 

supistuminen estyy. Lisäksi on teorioita siitä, että botuliinilla olisi myös analgeettinen 

vaikutus, koska se estää tulehdusneuropeptidien (substanssi P ja glutamaatti) 

vapautumista. (6) 
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Puremalihasten BoNT-A-hoidon tehokkuudesta TMD-oireilun hoidossa on ollut näyttöä 

(3,4).  

 

6 TUTKIMUS 

 

6.1 Potilasvalinta 
Tutkimuksessa oli mukana 60 perustervettä aikuista potilasta, joilla oli diagnosoitu 

purentaelimistön toimintahäiriötila kansainvälisen DC/TMD kriteeristön mukaan. 

Rekrytoidut potilaat olivat itseilmoittautuneita ja varmistettiin, että mahdollisista 

edellisistä BoNT-A-injektioista oli kulunut vähintään 4 kuukautta, jotta vältyttiin 

kumulatiivisilta vaikutuksilta. Lisäksi sellaiset henkilöt suljettiin pois, joilla oli 

keskushermostoon vaikuttavia lääkityksiä, huumetaustaa tai korkean riskin alkoholin 

käyttöä. 

Tutkimukseen osallistuminen oli potilaille maksutonta ja heillä oli oikeus kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta tai lopettaa tutkimus kesken missä tahansa vaiheessa 

tutkimusta, ilman kielteisiä seuraamuksia. Potilaat saivat kirjallisen tiedotteen 

tutkimuksesta ja he antoivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta.  

 

6.2 Tutkimuksen suoritus 
Tutkimus koostui kahdesta samanlaisesta kierroksesta, joista toisella potilaan oli 

tarkoitus saada BoNT-A:ta ja toisella lumelääkettä. Yhteensä tutkimus kesti 8 

kuukautta. Yksi kierros kestää 4 kuukautta ja sen aikana oli kolme kontrollikäyntiä; 2 

viikkoa, 11 viikkoa ja 4 kuukautta pistoksista. Kontrollikäynneillä potilaat tutkittiin 

DC/TMD Axis I -kriteeristön kliinisen tutkimuslomakkeen mukaisesesti (Liite 1) ja 

kipua arvioitiin myös Axis II -kriteeristöön kuuluvilla instrumenteilla (Liite 2). Lisäksi 

potilailta mitattiin m. masseterin EMG-aktiviteetti sekä okklusaaliset purentavoimat. 

Ensimmäisen kierroksen jälkeen potilas sai uudet pistokset, mutta nyt toisella aineella 

kuin ensimmäisellä kerralla ja kolme kontrollikäyntiä suoritettiin uudelleen samoin 

väliajoin. Potilas tai tutkija ei tiennyt, kumpaa ainetta laitettiin eri kerroilla. Tällä 

pyrittiin saamaan näkyviin BoNT-A:n todellinen vaikutus ilman, että plasebo-

vaikutuksella oli tekemistä tulosten kanssa. Tämä oli erityisen tärkeää, jotta pystyttiin 



 
  
  

6 

arvioimaan potilaan kipua, sen aiheuttamaa haitta-astetta ja ahdistus- ja masennusoireita 

mahdollisimman objektiivisesti. 

 

Pistoskäynneillä tutkimusten ja mittausten jälkeen potilaat saivat pistokset, joko BoNT-

A:ta (50 IU incobotulinumtoxin A, Xeomin®) tai lumelääkettä (1,5 ml 0,9 % 

suolaliuos). Pistoksia tuli kaksi kappaletta m. temporalikseen ja kolme kappaletta m. 

masseterin alaosaan, molemmin puolin kasvoja. BoNT-A oli laimennettu 1,5 

millilitraan 0,9 % suolaliuosta ja injektiot toteutettiin niin, että 1 ml riitti yhteensä 

kuuteen m. masseter pistokseen ja 0,5 ml neljään m. temporalis pistokseen.  

Sokkoutus ja satunnaistaminen tapahtui niin, että lääkkeet lähettävä taho koodasi purkit 

(120 kpl) kahteen erään A ja B. A-erässä (60 purkkia) oli joko BoNT-A tai lumelääke ja 

B-erässä (60 purkkia) joko BoNT-A tai lumelääke, mutta eri aine kuin A-erässä. Tällä 

varmistettiin, että jokainen potilas sai molempia aineita. Oli täysin satunnaista, saiko 

potilas ensin A:ta vai B:tä, sillä pistosten tekijä valitsee mielivaltaisesti 

jommankumman purkin (A tai B). Tämä merkataan ylös potilaan tietoihin, jotta toisella 

kierroksella potilaalle voidaan valita toinen purkki kuin minkä hän sai ensimmäisellä 

kerralla. Tehdas lähetti myös A- ja B-erien ainesosaselvityksen, jotta tieto voitiin purkaa 

tutkimuksen lopuksi tai hätätapauksien varalta jo aiemmin. 

 

6.3 DC/TMD Axis I ja II 
 

DC/TMD (=Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) on kaksitasoinen 

(Axis I ja II) kriteeristö purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden diagnostiikkaan. 

Näitä molempia menetelmiä käytettiin tässä tutkimuksessa. Axis I -taso perustuu 

somaattiseen, kliiniseen diagnostiikkaan ja Axis II -taso sisältää potilaiden arviointeihin 

käytettäviä, biopsykososiaalisia kyselylomakkeita eri hoitoportaille ja siinä selvitetään 

kipuun liittyvä toimintahäiriöitä (5,12). 

Potilaat tutkittiin jokaisella käynnillä Axis I -kliinisen tutkimuslomakkeen mukaisesti 

(liite 1). Potilas täytti jokaisella käynnillä TMD-kipukyselylomakkeen (liite 2), joka 

sisälsi Axis II-kriteeristöön kuuluvia lomakkeita.  

Axis I-protokolla on yksinkertainen ja luotettava tapa, jolla voidaan arvioida TMD-

peräisen kivun ja päänsäryn esiintyvyyttä (9). Axis I koostuu kahdesta osasta, 

kirjallisesta ja kliinisestä. Kirjalliseen osuuteen kuuluu TMD-kivun seulontakysely ja 



 
  
  

7 

TMD-oirekysely. Seulontakysely sopii TMD-kivun varhaiseen seulontaan. Siinä 

selvitetään potilaan TMD-kipua ja siihen vaikuttavia tekijäitä, esimerkiksi leuan 

parafunktioita. Vastaukset pisteytetään ja tällä luvulla voidaan varmentaa epäilyä 

potilaan TMD-diagnoosista (12). Oirekyselyllä voidaan kartoittaa potilaan subjektiiviset 

oireet, eli päänsärky, kipu kasvoilla ja leuassa, kivun kesto ja luonne ja miten leuan 

toiminnot ja parafunktiot vaikuttavat kipuun. Kliiniseen osuuteen (liite 1) kuuluu tarkka 

tutkimusprotokolla, jonka avulla voidaan tehdä somaattiset diagnoosit (12). Kliinisessä 

osuudessa muun muassa paikallistetaan potilaan kivut ja päänsärky, tarkastellaan suun 

avausta ja palpoidaan laajasti suun ja kasvojen alueen puremalihakset ja nivelet ja 

rekisteröidään ylös kipukokemukset ja mahdollinen heijastekipu jokaisessa pisteessä. 

Kipua verrataan myös potilaan aiemmin tunteman tuttuun kipuun ja päänsärkyyn (12). 

Anamneesin, oirekyselyjen ja tutkimuksen jälkeen DC/TMD diagnoosipuun (liite 3) 

kysymysten avulla voidaan määrittää potilaalle diagnoosi. Diagnoosipuuta voidaan 

käyttää TMD-peräisen kivun ja päänsäryn tutkimisessa, leukanivelen sisäisissä 

toimintahäiriöissä, degenratiivisissa nivelsairauksissa ja luksaatioissa. Tässä 

tutkimuksessa keskityttiin selvittämään TMD-peräisen kivun ja päänsäryn diagnooseja, 

jotka diagnoosipuun mukaan ovat: myalgia, paikallinen myalgia, myofaskiaalinen kipu 

(laaja tai heijaste), artralgia ja TMD-peräinen päänsärky. 

Axis II-osuus sisältää psykososiaalisia kyselylomakkeita seulontaan ja laaja-

alaisempaan TMD-potilaan kiputilan kokonaisarviointiin. Näissä arvioidaan potilaan 

kipukuvaa, kivun haitta-astetta (GCPS = graded chronic pain scale), leuan 

toimintarajoitusta, masennus- ja ahdistusoireita, epäspesifisiä fyysisiä oireita sekä 

purentaelimistön parafunktioita (1,13). Nämä potilas arvioi itse jokaisella käynnillä 

kaavakkeen (liite 2) mukaan. Mukana oli seitsemän kysymystä potilaan kokemista 

kivuista, joita hän arvioi asteikolla 0–10 (ei kipua – pahin mahdollinen kipu).  

TMD-oireilun on osoitettu liittyvät psyykkiseen kuormittuneisuuteen, kuten 

masennukseen, ahdistukseen, stressiin ja erilaisten somaattisten oireiden kokemiseen.  

(14, 15). 
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(Kuva 1: Mononen, Roosa) Ekstraoraalisten lihasten palpaatio Axis I-lomakkeen mukaan. 

 
(Kuva 2: Mononen, Roosa) Intraoraalisten lihasten palpaatio Axis I-lomakkeen mukaan. 
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6.4 Elektromyografia 
EMG on lyhenne elektromyografiasta, joka tarkoittaa lihaksen sähköistä aktiviteettia. 

Tätä haluttiin käyttää yhtenä parametrina, koska oletus oli, että puremalihakseen oikein 

injisoitu BoNT-A estää lihassupistuksien tapahtumista ja niiden vähentyessä myös 

lihaksen sähköinen aktiviteetti vähenee. Mittaus suoritettiin potilaan molemmista m. 

massetereista pintakiinnitteisten elektrodien (Ambu® Blue Sensor SE) avulla ja tulokset 

analysoitiin Biomonitor ME6000 (Mega Electronics, Kuopio) -laitteella (kuva 7), joka 

oli kytketty tietokoneeseen. Kaksi elektrodia asetettiin puhdistetulle iholle 

yhdensuuntaisesti m. masseter superficialiksen lihassyiden kanssa noin 25 mm 

etäisyydelle toisistaan. Kolmas eli maadoituselektrodi asetettiin leuan kärkeen. Jotta 

saatiin varmistettua mittausten hyvä toistettavuus, oli jokaisesta potilaasta piirretty 

ensimmäisellä käynnillä sivuprofiili läpinäkyvälle kalvolle. Tähän kalvoon merkattiin 

ensimmäisellä käynnillä elektrodien keskipisteet, jotta tulevilla käynneillä kalvoa 

pystyttiin käyttämään mallina, jotta elektrodien saatiin kiinnitettyä joka kerta tismalleen 

samaan kohtaan vertailukelpoisten tulosten varmistamiseksi (kuva 3). 

Laitteiston mittausherkkyys oli 1–20000µV ja taajuus 8–500 Hz. Arvot saatiin mitattua, 

kun potilas puri diaesityksen mallin mukaan (kuva 6) hampaita yhteen jaksottaisesti ja 

tasaisesti (5 sekuntia takahampaiden puremista yhteen maksimivoimalla, 5 sekunnin 

tauko, tämä kolmesti peräkkäin), jolloin lihaksessa tapahtui sähköistä aktiviteettia ja 

arvot saatiin mitattua. Tietokoneelta MegaWin -ohjelmiston avulla pystyttiin lukemaan 

arvot, jossa alkuperäiset signaalit vahvistettiin ja laskettiin jännitteen tehollisarvot 

keskiarvojen avulla. Saatu data pelkistettiin vielä mittaamalla ainoastaan huippuarvot ja 

keskiarvot.  
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(Kuva 3. Mononen, Roosa) Elektrodien keskipisteiden merkitseminen kalvon avulla. 

 
(Kuva 4: Mononen, Roosa) Elektrodien asettaminen. 
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(Kuva 5: Mononen, Roosa) Elektrodit ja maadoituselektrodi valmiina potilaan kasvoilla. 

 

 
(Kuva 6: Mononen, Roosa) Diaesitys, jonka mallin mukaan potilas puree hampaita yhteen. 
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(Kuva 7: Mononen, Roosa) Vasemmalla oskilloskooppi ja purentapidike. Oikealla ME6000 -

laite, joka yhdistetään elektrodeihin. 

 

 
(Kuva 8: Mononen, Roosa) Näkymä tietokoneelta sähköisestä aktiviteetista. 
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6.5 Purentavoimien mittaus 
Viimeinen parametri tutkimuskäynnillä oli okklusaalisten purentavoimien mittaus 

molaarien kohdalta. Tätä haluttiin seurata saman syyn takia kuin lihaksen sähköistä 

aktiviteettia: Koska BoNT-A estää hetkellisesti lihassupistuksen syntymisen, oli syytä 

olettaa, että m. masseteriin injisoituna tämä aiheuttaa purentavoimien hetkellisen 

heikentymisen. TMD-oireista kärsivistä monella esiintyy bruksismia, joten 

purentavoimien heikentyessä myös bruksaaminen ja sen aiheuttamat oireet voivat 

vähentyä. 

Purentavoimat mitattiin pietsosähköisen muuntajan avulla (7). Teräksinen purentapidike 

oli 10 mm paksu ja se oli yhdistetty oskilloskooppiin (kuva 7), josta purentavoimat 

kyettiin lukemaan Newtoneina. Pidike pehmustettiin pehmeällä muovilla ja teipillä ja 

suojattiin suojakäsineestä leikatulla palalla puremisen ajaksi. Pidike asetettiin oikealle 

puolelle molaarien väliin hammaskaaren suuntaisesti niin, että potilas pystyi puremaan 

sitä maksimaalisella voimalla. Pureminen tapahtui saman diaesityksen mallin mukaan 

kuin EMG-mittauksia tehdessä (3 kertaa 5 sekuntia puremista ja 5 sekunnin lepo). Näin 

saatiin kolme eri purentavoima-arvoa, joista voitiin laskea keskiarvo.  

 
(Kuva 9: Mononen, Roosa) Potilas purupidike suussa. 

 



 
  
  

14 

6.6 Tulokset 
Tuloksien analysointi ja datan purku on vielä osittain kesken, mutta muutamasta 

tapauksesta on jo tuloksia. Yleisesti voidaan nähdä kipukokemusten ja niihin liittyvien 

toimintahäiriöiden vähenemistä. Myös m. masseterin sähköinen aktiviteetti sekä 

okklusaaliset purentavoimat pienenivät BoNT-A-injektioiden jälkeen. Molemmat arvot 

lähtivät hiljalleen nousuun tutkimuksen edetessä. Tämä fysiologinen tapahtuma oli 

odotettavissa, koska BoNT-A-tasojen on osoitettu laskevan lihaksessa 3–6 kuukauden 

aikana injektioista (3,4). 

Tarkastellaan vielä tarkemmin yhtä yksittäistä potilastapausta. Tähän on valittu 

sattumanvaraisesti potilas id numerolla 18. Kyseessä oli 64-vuotias tupakoimaton 

nainen, jolla oli perussairautena kohonnut verenpaine. Lääkityksiä ei ollut, mutta 

hänellä oli penisilliiniallergia. Potilas koki terveydentilansa hyväksi, eikä hän ollut 

saanut pään tai kaulan alueen sädehoitoa. Potilas oli edelleen työelämässä mukana. 

Purentakiskoa hänellä ei ollut ollut käytössä. Potilas arvioi kasvojen alueen kipujen 

alkaneen noin kolme vuotta sitten ja niiden kipuluonne oli hänestä toistuvaa ja kipuja 

esiintyi päivittäin. Sokkoutuksen purkamisen jälkeen selvisi, että potilas oli saanut 

ensimmäisellä kierroksella BoNT-A:ta ja toisella kierroksella plaseboa. Tulosten 

analysoinnin jälkeen potilaan diagnoosiksi tuli myalgia.  
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(Taulukko 1: Mononen, Roosa) Potilaan suurimpien purentavoimien keskiarvojen 

muutos. 

 

Potilaan maksimaaliset purentavoimat olivat tutkimuksen alussa keskiarvoltaan 386 N. 

Kaksi viikkoa pistoksista nähdään purentavoimien lasku keskiarvolta 333N:iin. 11 

viikon kuluttua pistoksista purentavoimien keskiarvo oli noussut yli 400 N:iin, jonka yli 

se pysytteli koko loppututkimuksen ajan. Viimeisellä käynnillä potilaan purentavoimien 

keskiarvo oli suurimmillaan koko tutkimuksen aikana, 544N. 

 

 
(Taulukko 2: Mononen, Roosa) Potilaan m. masseterin sähköisen aktiviteetin 

keskiarvojen muutos. 
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Tutkimuksen alussa potilaan hampaiden maksimaalisen yhteen puremisen aikana m. 

masseterin maksimaalisen sähköinen aktiviteetti oli 233mV. Kahden viikon kuluttua 

lukuarvo oli pudonnut 54mV:iin. Tämän jälkeen sähköinen aktiviteetti alkoi 

nousemaan: 11 viikon kohdalla se oli 120mV, 17 viikon kohdalla, jolloin saatiin 

plasebopistos, arvo oli 168mV. Viikko plasebopistoksesta arvo oli 192mV ja 9 viikon 

kuluttua 197mV. Suurin sähköinen aktiviteetti mitattiin viimeisellä tutkimuskäynnillä, 

jolloin arvo oli 420mV eli lähes kaksinkertainen verrattuna ensikäyntiin.  

 

 
(Taulukko 3: Mononen, Roosa) Potilaan DC/TM- kivun haitta-asteikon muutos. 

 

Ensikäynnillä potilaan DC/TMD-kivun haitta-aste oli 2 eli kipu koettiin voimakkaana, 

mutta ei toimintaa haittavana. Kaksi viikkoa pistoksista kivun haitta-aste oli 0, eli 

potilaalla ei ollut kipuja edellisen kahden viikon aikana. 11 viikkoa pistoksista kivun 

haitta-aste oli takaisin arvossa 2. Lopuilla kontrollikäynneillä kipu koettiin arvolla 1 eli 

lievänä, ei toimintaa haittaavana. Viimeisellä käynnillä potilas ei ollut enää kokenut 

kipua viimeisen kahden viikon aikana.  

 



 
  
  

17 

 
(Taulukko 4: Mononen, Roosa) Potilaan itse arvioiman kivun voimakkuuden muutos. 

 
Potilas arvioi ensikäynnillä CPI-indeksillä (CPI=Characteristic Pain Intensity 0-10, 0=ei 

kipua, 10=pahin mahdollinen kipu) kivun voimakkuudeksi 8. Kahden viikon kuluttua 

BoNT-A-pistosten jälkeen potilas arvioi, ettei ollut tällä ajanjaksolla kokenut ollenkaan 

kipua. 11 viikon kuluttua pistoksista CPI-arvo oli 5 ja 17 viikon jälkeen 4,7. Viikko 

plasebopistoksen jälkeen CPI sai arvon 3,3 ja yhdeksän viikon jälkeen 3,7. Viimeisellä 

kontrollikäynnillä potilas arvioi, ettei ollut tuntenut kipua viimeisen kahden viikon 

aikana.  

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Puremalihaksiin injisoitu BoNT-A laskee TMD-potilaiden m. masseterin sähköistä 

aktiviteettia sekä okklusaalisia purentavoimia. Myös kivun, sen haitta-asteen, siitä 

aiheutuvan huolen, masennuksen ja ahdistuksen havaittiin vähenevän osalla potilaista. 

Tästä voidaan siis päätellä, että näyttöä BoNT-A:n käytöstä TMD-potilaiden hoidossa 

on. Tutkimus osoitti myös, kuinka kauan BoNT-A:n objektiiviset ja fysiologiset 

vaikutukset keskimäärin kestävät. Tutkimuksen myötä saatiin tuotettua lisää tutkittua 

tietoa TMD-vaivojen hoitovaihtoehdoista.   
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8 POHDINTA 

 
Tutkimukseen hakeutunut potilasmassa oli hyvin kipeä ja moni oli kärsinyt kivuista jo 

monen vuoden tai jopa vuosikymmenen ajan. Osa potilaista oli mahdollisesti jo hyvin 

turhautunut kiputilaansa ja siihen, että apua ei ole löytynyt. Tämä saattoi aiheuttaa 

potilaalle sellaisen asenteen, että tästäkään hoitomenetelmästä ei välttämättä olisi apua. 

Myös tieto siitä, että toisella kerralla saadaan plasebolääkettä, saattoi vaikuttaa niin, että 

oireiden ei koettu helpottuneen, koska oltiin varmoja siitä, että olisi saatu plaseboa, eikä 

BoNT-A:ta. Moni ei ollut aiemmin kuullut menetelmästä, joten myös se saattoi 

aiheuttaa epäluuloisuutta. Kuitenkin merkittävin parametri, joka näytti, että BoNT-A-

pistosten jälkeen muutoksia lihasten toiminnassa oli tapahtunut, oli kuitenkin m. 

masseterin sähköisen aktiviteetin laskeminen.  

 

Tutkimuksessa onnistuttiin niissä tavoitteissa, joita oli pyritty korjaamaan verrattuna 

aiempiin saman aihepiirin tutkimuksiin. Tutkimus oli kattava ja siinä oli käytetty jo 

aiemmissa tutkimuksissa hyväksi todettuja metodeja. Otoskoko oli tarpeeksi suuri, 

seuranta-aika oli melko pitkä ja BoNT-A-annos oli aina samansuuruinen ja samalta 

valmistajalta. Potilaita seurattiin usealla eri muuttujalla ja tutkimus oli sokkoutettu.  

 

Mielenkiintoista potilastapauksessa id numerolla 18 oli se, että vaikka viimeisellä 

käynnillä sekä okklusaaliset purentavoimat, että m. masseterin sähköinen aktiviteetti 

olivat korkeimmillaan koko tutkimuksen aikana, arvio potilas silti kivun voimakkuuden 

ja sen haitta-asteen matalimmaksi mahdolliseksi eli ei kipua. Tässä on kuitenkin 

huomattava, että TMD-kipupotilaat voivat kokea kivun haitta-asteen hyvinkin eri 

tavoilla, vaikka kiputaso olisi suunnilleen samaa luokkaa. He, jotka kokevat kivun 

haitta-asteen voimakkaampana, todennäköisesti tarvitsevat enemmän aktiivista 

ammattilaisten antamaa hoitoa. Puolestaan he, jotka kokevat kivun haitta-asteen 

vähäisempänä, eivät välttämättä tarvitse yhtä aktiivisesti hoitoa, vaikka heidän 

kiputasonsa olisivat samaa luokkaa. Tästä voitaneen päätellä, että jokaisen TMD-

kipupotilaan tarvitsemaa hoitoa ja sen laatua on syytä harkita yksilökohtaisesti. 
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LIITTEET 

Liite 1: DC/TMD-FIN kliininen tutkimuslomake 

Liite 2: Potilaan täyttämä kipukyselylomake (Axis II) 

Liite 3: DC/TMD diagnoosipuu 

 

DC/TMD-FIN Kliininen Tutkimuslomake 
 
Potilas _____________________ Tutkija ____________________ 

Päivämäärä (pv-kk-vuosi) 

1a. Kivun lokalisaatio: Viimeisen 30 vrk aikana (valitse sopivat kohdat) 

_ _ 

OIKEA VASEN 
O Ei  O Temporalis O Muu puremalihas     O Ei purlih./nivel 
  O Masseter O Leukanivel    

O Ei  O Temporalis O Muu puremalihas     O Ei purlih./nivel
  O Masseter O Leukanivel    

2. Inkisiivisuhteet Ref.hammas O d.11 O d.21 O Muu 

3. Avausliikkeen liikerata                                                        Korjautumaton deviaatio 
  O  Suora O  Korjautuva deviaatio O  Oikea           O  Vasen 

4. Avausliikkeet 

5. Lateraali- ja protruusioliikkeet 

 mm 

 mm 

 mm 

A. Kivuton avaus 

B. Maks. avustamaton avaus 

C. Maks. avustettu avaus 

D. Keskeytetty? 

OIKEA VASEN 

Kipu Tuttu 
kipu 

Tuttu 
päänsärky Kipu Tuttu 

Kipu 
Tuttu 

päänsärky 
Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 

Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 

 mm 

 mm 

 mm 

B. LTR vas. 

C. PTR 

A. LTR oik. 

                 VYP O neg.  mm 
Keskiviivan 
deviaatio 

Oik. 
 

O 
Vas. 

 

O 
Ei  

 

O  mm                       HYP O neg.  mm 

OIKEA VASEN 

Kipu Tuttu 
kipu 

Tuttu 
päänsärky Kipu Tuttu 

Kipu 
Tuttu 

päänsärky 
Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 

Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 

Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Temporalis Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Masseter Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Leukanivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Muu pur.lihas Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 
Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ Ei pur.lih./nivel Ⓔ Ⓚ Ⓔ Ⓚ 

1b. Päänsäryn lokalisaatio: Viimeisen 30 vrk aikana (valitse sopivat kohdat) 

O Ei  O  Ohimo O Muu   O Ei  O Ohimo O Muu 

O Jos negatiivinen 
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1 

TMD KIPUKYSELY 

Kipu on monimuotoinen ilmiö, jonka koettuun voimakkuuteen ja 
haittaavuuteen vaikuttavat monet tilanne- ja yksilötekijät. Myös ki-
vun ilmaiseminen, kivun vaikutukset toimintakykyyn ja kivunhal-
lintakeinot ovat yksilöllisiä. 
Tämän lomakkeen tarkoitus on kartoittaa puremalihas ja/tai leu-
kanivelkipuanne ja toimintahäiriötä mahdollisimman tarkasti ja ko-
konaisvaltaisesti. 
Lomakkeessa antamianne tietoja käytetään apuna mahdollisten jat-
kotutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa. Hoitotii-
miimme kuuluu hammaslääkärin ja hoitajan lisäksi myös kipupsy-
kologi ja fysioterapeutti. 

Kaikki antamanne tiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia. 
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(1) Familiar pain from: 
jaw opening [joint, E4] 

OR 
jaw horizontal 

movement [joint, E5] 
OR 

TMJ palpation 
[joint, E9]; 

AND 
(2) Confirm 

location 
[E1a] 

Pain extend beyond area 
of stimulation [muscle, E9] 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD): Diagnostic Decision Tree 

Pain-Related TMD and Headache 
 
 

Regional pain [SQ3] 
AND No 

Pain modified by jaw movement, function, or 
parafunction [SQ4] 

Yes 
 

No 
 

[Yes = Mast muscles]   [Yes = TMJ] 

 

Yes 

Headache of any type in temporal region [SQ5] 
No AND 

Headache modified by jaw movement, function, or 
parafunction [SQ7] 

Yes 

Investigate 
other pain 
diagnoses 

(1) Familiar pain from: 
jaw opening [muscle, E4] OR 2-secs 

masticatory muscle palpation 
[muscle,E9]; 

AND 
(2) Confirm location [E1a] 

Investigate other 
Pain diagnoses 

No 
[To rule out 

false negative] 

No 

Examiner confirmation 
of headache in 

No temporalis area [E1b] 

Yes 

Yes [To subtype myalgia] 
 

No No 

 
Yes 

No  Extension of pain beyond 
muscle boundary [muscle, E9] 

Yes 

Yes Yes 

No No 
 

Yes Yes 
 

Myalgia  
 
 
 

Local Myalgia 

 
Myofascial pain 
with spreading 

 
 
 
 

Myofascial pain 
with referral 

Arthralgia  

Headache attributed 
to TMD 

 
 

Version 1/24/2014 

Diagnosis of Myalgia or Arthralgia 

Examiner confirmation pain location [E1a] 

Familiar headache from: 
jaw opening OR 

excursive movement, OR 
temporalis muscle 

palpation [temporalis, 
from E4, E5, OR E9] 

Familiar pain, MM palpation 
(5 secs) [muscle, E9] 

Headache not better 
accounted for by 

another headache 
diagnosis [Symptom 

review] 
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