Lasten panoraamatutkimukset – miten pienille?
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Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa hyvän yleiskuvan
hampaistosta, leukaluista ja leukanivelistä. Suomessa lapsista otettavista röntgenkuvista PTG-kuvat ovat toiseksi yleisimpiä heti thorax-kuvien
jälkeen, ja vuosittain näitä otetaan noin 35 000. Ikäryhmissä 2–6-vuotiaat ja 13–16-vuotiaat PTG-tutkimukset olivat vuonna 2008 yleisyydessään kolmannella sijalla ja 7–12-vuotiailla yleisin röntgentutkimus
(Tenkanen-Rautakoski, 2010). Kolmevuotiaan ko-operaatio on usein
riittävä PTG-kuvaukseen.
PTG-kuvauksen indikaatioita (satunnaisessa järjestyksessä) ovat mm.
1) Kariesdiagnostiikka
2) Traumat
3) Oikomishoidon suunnittelu ja hampaiston vaihdunnan seuranta
4) Hampaiden ja kasvojen alueen kehityshäiriöiden ja tuumorien diagnostiikka
5) Parodontaalisairauksien diagnostiikka
6) Oikeuslääketieteelliset ikäarviot
Karies ei suinkaan ole voitettu ongelma lastenkaan kohdalla, vaikka
yleisesti lasten suun terveys on parantunut fluorihammastahnan käytön
yleistyttyä. Karieksen yleisyydestä ei ole saatavissa tarkkaa tietoa,
mutta näyttöä on siitä, että kariesvapaiden lasten osuus vähenee iän
myötä ja että prevalenssiluvut vaihtelevat alueittain. Ongelmaa kuvaa
esimerkiksi se, että yksinomaan Helsingin Yliopistohammasklinikalla
tehdään vuosittain noin 300 yleisanestesiaa vaativaa karieslasten suun
saneerausta. Kariesdiagnostiikassa käytetään kliinistä tutkimusta täydentämään kuituvaloa sekä röntgenkuvausta, ensisijaisesti ns. purusiivekekuvia eli bitewing-kuvia. Nykyisten hoitosuosituksen mukaan
bitewing-kuvat tulisi ottaa molemmin puolin, kun kliinisesti tai kuituvalolla nähdään yksikin kariesleesio tai sellaista epäillään. Syynä tähän
on karieksen diagnosoinnin vaikeus. Vaikeus johtuu karieksen alta uurtavasta etenemisestä: karies etenee kapeana kiilana kiilteen läpi ja aiheuttaa nopeaa kudostuhoa alla olevassa hammasluussa. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että paljain silmin kariesleesiota ei välttämättä
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löydä ajoissa. Fluorin aikaansaama kiilteen kovuus, joka sinänsä on
hyvä asia, vaikeuttaa kariesdiagnostiikkaa entisestään, koska kiillepinnan rikkoutuminen tapahtuu vasta leesion kasvettua huomattavan suureksi. Toisena ongelmana on karieksen esiintyminen approksimaalipinnoilla eli hammasväleissä katseen ulottumattomissa, mikä tekee
karieksen havaitsemisesta erityisen vaikeaa maitomolaareissa. Näissä
hampaissa kiilteen läpäissyt karies etenee hampaan ytimeen eli pulpaan alle kahdessa vuodessa, joten leesiot tulee havaita ja korjata
ajoissa.
Säteilyn käyttö on tarkoituksenmukaista kariesdiagnostiikassa karies
aktiivisilla potilailla. Mitä nuoremman lapsen suussa nähdään kariesta,
etenkin vapailla pinnoilla, sitä aiheellisempaa on sen tarkka diagnosointi. Bitewing-kuvaus on PTG-tutkimusta suositeltavampi kariesdiagnostiikan tarkkuutta ajatellen. Toisaalta sensorin asettaminen pieneen suuhun on vaikeaa ja aiheuttaa usein kipua, jolloin kynnys tehdä panoraamatutkimus madaltuu. Jälkimmäisessä nähdään myös hampaiden juuria
ympäröivät alueet ja siten syvien kariesten aiheuttamat tulehdukselliset
muutokset leukaluussa. Nämä ovat yleensä suora indikaatio maitohampaiden poistolle.
Hammastraumat ovat lapsilla hyvinkin tavallisia. Näissä on kaksi
ikähuippua ensimmäisen sijoittuessa taaperoikään ja toisen kymmenen
vuoden tienoille. Ne kohdistuvat yleensä etuhampaisiin lapsen kaatuessa kasvoilleen tai suulleen. Maitohampaisiin kohdistuvat traumat ovat
suhteellinen indikaatio röntgenkuvaukselle; suusta varmuudella pois
lentänyttä maitohammasta ei aseteta kuoppaansa, eikä edullisesti virheasentoon työntynyttä hammasta oikaista paikoilleen. Trauma vaikuttaa kuitenkin usein leukaluussa olevien pysyvien hampaiden kehitykseen tai puhkeamiseen. Näihin ei päästä vielä vaikuttamaan hampaistokehityksen ollessa kesken. Pysyvän hampaan vaurioituminen maitohammastrauman seurauksena saattaa vaatia seuraavien vuosikymmenten aikana runsaasti hoitoa ja tämä hoito kuuluu lähes poikkeuksetta
tapaturmavakuutuksen piiriin. Syy-yhteys täytyy tällöin pystyä näyttämään toteen, ja tässä röntgenkuvauksella on vahva painoarvo. Pysyvien
hampaiden traumatisoituessa röntgenkuvaus tarvitaan aina juurialueen
fraktuuralinjojen havaitsemiseksi. Intraoraalikuvaus on yleensä riittävä
ja paras paikallisen hammasvaurion kuvaustapa. Lateraalisesta projektiosta selviää usein edellistä paremmin esimerkiksi traumatisoituneen
maitohampaan ja sen alla kehittyvän pysyvän hampaan suhde sekä huu56

leen painuneet vierasesineet. Panoraamakuvausta puoltaa mm. alaleuan
nivellisäkkeen murtuman mahdollisuus – myöhemmin kasvun aikana
todettava alakasvojen epäsymmetria johtuu aiemmin luultua useammin
kondyylin murtumasta.
Hampaiden oikomishoito aloitetaan Suomessa usein suhteellisen varhain eli jopa maitohammasvaiheessa tai hampaiden vaihdunnan juuri
alettua noin kuuden vuoden iässä. Oikomishoidon ajoitushuippu sijoittuu kuitenkin toiseen vaihduntavaiheeseen eli ikään, jolloin PTG-kuvia
otetaan lapsista eniten. Adekvaatti dokumentaatio hampaiston ja leukojen rakenteesta edellyttää lähes aina leukojen PTG-kuvausta sekä kallolateraalikuvausta, jotta voidaan tehdä oikea purentavirheen diagnoosi ja sen mukainen hoitosuunnitelma. Hoitopäätökseen voimakkaasti
vaikuttavia tekijöitä ovat mm. hampaiden kehitysaste ja puhkeamissuunnat, hampaiden mahdollinen lyhytjuurisuus, pysyvien hampaiden
ylilukuisuus tai synnynnäiset puutokset sekä leukojen kasvutapa, eikä
näiden toteamiseksi ole vaihtoehtoisia menetelmiä. Esimerkiksi pysyviä
hampaita viisaudenhampaita lukuun ottamatta puuttuu noin 8 %:lta lapsista. Hoidon aikana mahdollisesti ilmenevien oikomishoidon sivuvaikutusten, lähinnä juurten resorboitumisen, havaitsemiseksi tarvitaan
myös röntgenkuvia. Nämä seurantakuvaukset tulisi ajoittaa siten, että
havainnolla on merkitystä hoidon etenemisen kannalta. Siten kuvaus
vasta hoidon päätyttyä tai aivan sen viimeistelyvaiheessa ei ole paras,
vaikkakin yleinen käytäntö.
Hampaiden puhkeamisen yleistynyt viivästyminen on harvinainen
indikaatio PTG-kuvaukselle. Kuvausta suositellaan, jos kaikki maitohampaat eivät ole puhjenneet suuhun kolmen vuoden ikään mennessä
tai hampaiden vaihdunta alkanut kahdeksan vuotta täyttäneellä. Sen
sijaan yksittäisten hampaiden puhkeamisongelmat ovat tavallisia ja
koskevat kronologisessa järjestyksessä yleensä etuhampaita, kulmahampaita ja viisaudenhampaita. Myös premolaarit ja molaarit saattavat
jäädä puhkeamatta. PTG:n ottaminen on yleensä perusteltua, jos muun
kuin viisaudenhampaan puhkeamisessa on yli puolen vuoden viivästymä suun oikean ja vasemman puolen välillä ja/tai jos puhkeavaksi odotettu hammas on palpoitavissa normaalista poikkeavasti. Kuvauksessa
saattaa paljastua hampaan puhkeamishäiriön aiheuttanut este, kuten
ylilukuinen hammas, tai hampaistokehityksen poikkeamaa muuallakin
suussa tai toisaalta puhkeamattoman hampaan aiheuttama viereisen
hampaan juuren resorptio. Ajoissa tehty havainto voi hyödyttää lasta
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suuresti, sillä hampaan juuren kehityksen ollessa vielä kesken puhkeamattomalla hampaalla on suuri taipumus ohjautua oikealle paikalleen, jos puhkeamisen este poistetaan ja hammaskaarella on tilaa.
Neljännessä, edellisiä harvinaisemmassa indikaatioryhmässä ovat leukojen ja hampaiden kehityshäiriöt sekä tuumorit ja näiden diagnostiikka. Hampaiden kehityshäiriöistä tavallisimpia ovat molaari-inkisiivi-hypoplasiat, joissa nimensä mukaisesti yleensä kuutoshampaiden ja
joskus etuhampaiden kiille on epätasaista ja kellertävää. Koska nämä
hampaat puhkeavat ensimmäisinä pysyvistä hampaista, on mahdotonta
ilman röntgenkuvaa ennustaa muiden, vielä puhkeamattomien hampaiden, tilaa. Systemaattiset hampaan kiillettä tai hammasluuta affisioivat
periytyvät sairaudet ilmenevät jo maitohampaistossa, ja kehittyvän pysyvän hampaiston tilan diagnosoiminen vaatii PTG-tutkimuksen. Leukojen kasvu etenee poikkeavasti, jos lapsella on esimerkiksi alakasvojen epäsymmetriaa aiheuttava hemifakiaalinen mikrosomia tai leukaniveltä vaurioittava reumasairaus. Asymmetrinen kasvu on indikaatio
myös kallokuvaukselle frontaaliprojektiosta. Pikkulapsillakin tavataan
kystia ja tuumoreita leukojen alueella. Röntgenkuvaus on aiheellinen,
jos hampaiden puhkeamisessa on selvää ongelmaa, leuassa on kipua,
tunnottomuutta tai turvotusta.
Lapsilla on usein gingiviittiä eli ientulehdusta, mutta harvoin parodontiittia, joka on hampaiden kiinnityskudoksen tuhoon johtava tulehdussairaus. Jos kliinisesti havaitaan juveniiliin parodontiittiin sopien syventyneitä ientaskuja inkisiiveissä tai molaareissa, luurajan kulku tulee
tutkia joko intraoraalikuvista tai PTG-kuvasta, ja kuvauksia voidaan
tarvita myös hoitovasteen tutkimiseen. Juveniili parodontiitti on aggressiivinen, nopeaan alveoliluun menetykseen johtava sairaus, joka usein
ilmenee suvuittain.
Alaikäisiksi itsensä ilmoittaville tai alaikäisiltä vaikuttaville turvapaikanhakijoille tehdään Suomessa Ulkomaalaislain nojalla oikeuslääketieteellinen iän arviointi, jotta kyseisille henkilöille voidaan turvata
heidän ikäänsä vastaava kohtelu ja oikeudet. Näillä henkilöillä ei ole
usein mitään dokumentaatiota iästään tai sellaista ei voida pitää luotettavana. Hampaiston kehitysasteeseen perustuvan ns. hampaistoiän arvioinnin käyttöä iän määrityksessä puoltaa se, että 1) se kattaa periaatteessa koko aikaperiodin sikiökaudesta myöhäiseen teini-ikään tai varhaiseen aikuisuuteen, jolloin viimeiseksi kehittyvien viisaudenhampaidenkin juurenpäät sulkeutuvat, 2) hampaiden kehitysaikataulu on voi58

makkaasti geneettisesti säädelty, jolloin ympäristötekijöiden vaikutus
jää minimiin ja 3) menetelmää voidaan pitää suhteellisen tarkkana.
Pelkästään vuonna 2008 Suomeen tuli yhteensä 706 ilman huoltajaa
olevaa alaikäistä (Parsons, 2010). Usein heidän ikänsä selvittämiseksi
tarvitaan PTG-kuvasta tehtävää hampaistoiän määritystä.
Yhteenvetona totean, että valtaosa lasten PTG-kuvista otetaan kariesdiagnostiikan tai hampaiden puhkeamisongelmien vuoksi tai muutoin
oikomishoitoon liittyen. Yksiselitteistä ohjetta ei ole, kuinka puntaroida yksilölle säteilyaltistuksesta aiheutuva vaara ja kuvaamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuva puutteellisesta tai väärästä diagnoosista
johtunut sairastavuus tai haitta. PTG-kuvauksen tarve harkitaan yksilöllisesti pohtien kuvauksesta saatavan informaation sekä välitöntä että
myöhempää hyötyä. Leukojen ja hampaiston rakenne kasvun päätyttyä
on pitkän kehityksellisen polun päässä. Tuohon polkuun vaikuttavat
epäsuotuisasti etenkin karieksen aiheuttamat varhaiset hampaiden menetykset ja näistä sekä verraten yleisistä hampaiden lukumäärän ja puhkeamisreitin poikkeavuuksista johtuvat pysyvien hampaiden virheasennot. Näihin ja muihin purennan poikkeamiin taas voidaan parhaiten
vaikuttaa lapsuusiässä eli tilanteessa, jossa leukojen kasvua on runsaasti jäljellä ja puhkeavien hampaiden asentoa voidaan oikomishoidollisesti ohjata.
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