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poistettavan hampaan valintaan. 
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1    Johdanto 

 

Hampaiden poistot ovat viime vuosikymmenten aikana menettäneet suosiotaan osana 

oikomishoitoa. Keimin ym. (1) tekemän tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa 34,9 % 

oikomishoidoista vuonna 1986 sisälsivät hampaan poiston, kun taas vuonna 2008 sama luku 

oli enää vain 18 %. Vain alle 2,2 % poistetuista hampaista vuonna 2008 olivat alainkisiivejä. 

(1) Syynä tähän lienevät mahdolliset sivuvaikutukset sekä tarjolla olevat muut 

hoitovaihtoehdot. Esimerkiksi superelastiset kaarimateriaalit ovat mahdollistaneet 

hammaskaarten levityksen. (2) Tarkoin valikoiduissa tapauksissa ja huolellisesti laaditulla 

hoitosuunnitelmalla alainkisiivin poistolla voidaan saavuttaa hyviä hoitotuloksia (3). 

 

Vaikka alainkisiivin poistolla osana oikomishoitoa on todettu olevan useitakin mahdollisia 

sivuvaikutuksia (4), sen vaikutuksista kiinnityskudoksille ei juurikaan löydy aiempaa 

tutkimustietoa. Kiinnityskudoksiin kuuluvat hampaan juurisementti, leukaluun alveolilisäke, 

näitä yhdistävät sidekudossäikeet eli parodontaaliligamentti sekä ien ja limakalvot (5). 

Hampaan poiston jälkeen tiedetään kuitenkin tapahtuvan resorptiota hammasta 

ympäröineissä alveoliseinämissä (6). Myös hampaaseen kohdistettavat ortodonttiset voimat 

voivat aiheuttaa kiinnityskudoksissa pysyviä muutoksia – jopa alveoliluun menetystä (7). 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää alainkisiivin poiston merkitys hampaan 

kiinnityskudoksille ortodonttisissa hoidoissa. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, millä eri 

tavoin alainkisiivin poisto ja siihen liittyvä oikomishoito voivat vaikuttaa kiinnityskudoksiin. 

Lisäksi oikomishoidon potilaiden röntgenkuvien pohjalta on tavoitteena vertailla 

alainkisiivien poiston seurauksia alveoliluulle. Tämän tiedon myötä voidaan mahdollisesti 

vahvistaa parodontologista näkökulmaa hoitovaihtoehdon ja poistettavan hampaan valintaan. 
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2    Kirjallisuuskatsaus 

 

2.1     Alainkisiivin poisto ortodonttisena hoitovaihtoehtona 

Oikomishoidossa voidaan päätyä alainkisiivin poistoon useasta eri syystä. Poistolla on koko 

hampaistoon kohdistuvia vaikutuksia, joita potilaan purennasta riippuen joko hyödynnetään 

hoidossa tai ne voivat esiintyä ei-toivottuina sivuvaikutuksina. Näistä vaikutuksista johtuen 

tietyt purentatyypit ovat jopa kontraindikaatioita tälle hoitovaihtoehdolle. 

 

Ahtautta hoidettaessa alainkisiivin poisto vapauttaa tilaa alahammaskaarelle, jolloin muut 

hampaat pääsevät tasoittumaan. Alainkisiivin poistolla voidaan hoitaa luokan III purentaan 

liittyvää alaetualueen ahtautta tai vaikeaa alaetualueen ahtautta luokan I purennassa. Kun 

hoito suunnitellaan huolellisesti tehdyn tila-analyysin mukaan, voidaan saada luokan I 

purennassa taka-alueen purentasuhde säilymään hyvänä. (4) 

 

Alainkisiivin poiston seurauksena alahammaskaari voi myös lyhentyä, alainkisiivit 

pystyyntyä ja purenta syventyä. Näitä vaikutuksia voidaan hyödyntää hoidettaessa lievää tai 

keskivaikeaa luokan III purentaa. Alainkisiivien pystyyntymisestä ja hammaskaaren 

lyhenemisestä on hyötyä III luokan purentaan liittyvässä liian pienessä horisontaalisessa 

ylipurennassa, kärkipurennassa tai saksipurennassa. Purennan syvenemisestä sen sijaan on 

apua avopurennan hoidossa. (4,8) Alainkisiivin poiston indikaationa voivat olla myös muun 

muassa ektooppinen, parodontiittinen tai muuten huonoennusteinen hammas (4). 

 

Lisäksi alahammaskaaren lyhenemistä voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa alahammaskaari 

on liian suuri suhteessa ylähammaskaareen. Tähän voivat olla syynä esimerkiksi yläleuan 

puuttuvat tai pienikokoiset lateraaliset inkisiivit tai toisaalta alaleuassa kookkaat tai 

ylilukuiset inkisiivit. (8) Hampaiden kokoon liittyvä ylä- ja alahammaskaaren välinen 

epäsuhta voidaan selvittää Bolton-analyysin avulla. Analyysissa mitataan hammaskaaren 
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pysyvien hampaiden yhteenlaskettu mesio-distaalinen leveys (esimerkiksi kulmahampaasta 

kulmahampaaseen), jonka jälkeen ylä- ja alahammaskaaren leveyksiä verrataan toisiinsa 

ennalta määritettyjen standardien avulla. (2) 

 

Alahammaskaaren lyheneminen, horisontaalisen ylipurennan kasvaminen ja purennan 

syveneminen voivat myös olla ei-toivottuja vaikutuksia. Tästä johtuen esimerkiksi 

syväpurenta, suuri horisontaalinen ylipurenta ja ylähammaskaaren suuri koko suhteessa 

alahammaskaareen ovat usein kontraindikaatioita alainkisiivin poistolle. Näissä tapauksissa 

edellä mainitut sivuvaikutukset pahentaisivat purentapoikkeamaa entisestään, koska poistot 

supistavat hammaskaarta. Muita haittavaikutuksia voivat olla muun muassa 

ylähammaskaaren ahtautuminen, poistoaukon uudelleen avautuminen tai ienpapillan 

menetys. (4)  

 

 

 

2.2     Hampaan poisto 

Alveoliluu kehittyy hampaan juurten ympärille sen puhjetessa. Hampaan poiston jälkeen 

alveoliluussa tapahtuu muutoksia. Nämä muutokset voidaan jakaa kahteen, toisistaan 

riippuvaan ja osittain samanaikaiseen, tapahtumasarjaan: alveolin sisäiset sekä ulkoiset 

tapahtumat. Alveolin sisäisillä tapahtumilla tarkoitetaan haavan eli tässä tapauksessa 

poistokuopan paranemisprosessia. Sen sijaan alveolin ulkoisten tapahtumien aikana 

poistoalueen kudokset sopeutuvat uuteen hampaattomaan tilanteeseen, jolloin osa 

tarpeettomaksi jääneistä kudoksista häviää. (5) 

 

2.2.1     Poistokuopan paraneminen 

Hampaan poistokuopan paranemisprosessin aikana kuoppa täyttyy uudella luukudoksella. 

Poistoa seuraavan ensimmäisen vuorokauden aikana poistokuoppaan muodostuu 
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verihyytymä, kun verihiutaleet tarttuvat kuoppaan muodostuneeseen fibriiniverkkoon. 

Seuraavan muutaman vuorokauden aikana neutrofiilit ja makrofagit poistavat verihyytymän. 

Noin viikko poiston jälkeen hyytymän tilalle on muodostunut granulaatiokudos uusien 

verisuonien ja mesenkymaalisolujen myötä, ja granulaatiokudoksen päälle on proliferoitunut 

epiteeli poistokuopan reunoilta. Noin kaksi viikkoa poiston jälkeen granulaatiokudos on 

kehittynyt väliaikaiseksi sidekudokseksi. Kudokseen kehittyy osteoblasteja, joiden toimesta 

se mineralisoituu. Kuukausi poiston jälkeen poistokuoppa onkin täyttynyt 

kokonaisuudessaan epäkypsällä luukudoksella. Lopulta kahden kuukauden kuluttua 

poistosta kudos on kehittynyt kypsäksi lamellaariluuksi ja luuytimeksi. Samaan aikaan 

poistoaukon ylle on muodostunut alveoliseinämiä yhdistävä kovakudoksinen kansi. (5,9) 

 

2.2.2     Alveoliharjanteen muutokset poiston jälkeen 

Hampaan poiston jälkeen parodontaaliligamentin kollageenisäikeitä sisältävä osa 

alveoliluusta (engl. bundle bone) resorboituu. Osa siitä korvautuu uudella luukudoksella, 

mutta erityisesti bukkaalisesti nähdään luukatoa. Bukkaalipuolella luu on 

palatinaalista/linguaalista seinämää ohuempaa ja voi koostua ainoastaan 

parodontaaliligamentin säikeitä sisältävästä luusta. Tästä johtuen bukkaalinen 

alveoliseinämä sijaitsee lopulta apikaalisemmin kuin linguaalinen/palatinaalinen. Luun 

remodellaatio ja resorptio jatkuu useita kuukausia hampaan poiston jälkeen jälkeen. (5,9) 

Tarvittaessa alveoliharjanne voidaan yrittää säilyttää estämällä luun resorboitumista. 

Pääasialliset keinot ovat poistokuopan täyttäminen luunkorvikemateriaalilla ja/tai 

poistokuopan peittäminen suojaavalla sidekudoskalvolla. (5) 

 

Useissa eri tutkimuksissa on selvitetty hampaan poiston jälkeisiä alveoliharjanteen 

mittasuhteiden muutoksia. Tutkimustulokset ovat kaikissa samansuuntaisia. Poiston jälkeen 

sekä alveoliharjanteen korkeus että leveys pienenevät (6,9,10,11). Vertikaalinen muutos eli 

alveoliharjanteen korkeuden pieneneminen on bukkaalisesti voimakkaampaa kuin 

linguaalisesti/palatinaalisesti (6,9,10). Samoin horisontaalisuunnassa bukkaalinen 

alveoliseinämä kapenee enemmän kuin linguaalinen/palatinaalinen (6,9). Horisontaaliset 
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muutokset ovat koronaaliosissa suurempia kuin apikaaliosissa (6,11). Suurimmat muutokset 

tapahtuvat ensimmäisen 3–6 kuukauden aikana, jonka jälkeen ne näyttäisivät jatkuvan 

asteittain hitaammassa tahdissa (6). 

 

Misawa, Lindhe ja Araujo (11) selvittivät yläinkisiivien poiston seurauksia. Tutkimuksessa 

mitattiin kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksista alveoliharjanteen korkeus, leveys sekä 

poikkileikkauksen pinta-ala ennen yläinkisiivin poistoa ja vähintään vuosi poiston jälkeen. 

Keskimääräinen korkeus pieneni kyseisellä aikavälillä yläleuan sentraalisilla inkisiiveillä 1,6 

mm (14 %) ja lateraalisilla inkisiiveillä 2,5 mm (23 %). Leveys mitattiin kolmesta eri tasosta 

suhteessa naapurihampaan kiille-sementtirajaan. Leveydet pienenivät seuraavasti: 3 mm 

etäisyydellä sentraalisilla yläinkisiiveillä 61 % ja lateraalisilla yläinkisiiveillä 65 %, 5 mm 

etäisyydellä 47 % ja 49 % sekä 7 mm etäisyydellä 43 % ja 38 %. Lisäksi poikkileikkauksen 

pinta-ala pieneni sentraalisilla yläinkisiiveillä 30,6 mm2 (30 %) ja lateraalisilla 

yläinkisiiveillä 30,4 mm2 (37 %). Muutokset olivat siis yhtä lukuun ottamatta suurempia 

lateraalisilla yläinkisiiveillä kuin sentraalisilla yläinkisiiveillä. (11) Vastaavaa tutkimusta 

alainkisiiveistä ei ole tehty. 

 

 

 

2.3     Hampaan siirtäminen 

Ortodontiaan liittyy oleellisena osana hampaiden siirtäminen. Myös alainkisiivin poistoa 

seuraa usein sen vieressä olleiden hampaiden siirtämistä, kun poiston myötä saatu tila 

suljetaan hammaskaarta tasoittamalla. Aukonsulussa naapurihampaiden alveoliluu voi 

korvata poistossa menetettyä luukudosta, sillä alveoliluun on todettu kulkevan siirrettävän 

hampaan mukana (2). 
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2.3.1     Hampaan siirtymisen biologia 

Klassinen teoria hampaan liikkumiselle on niin sanottu paine-jänniteteoria. Hammasta 

siirrettäessä siihen kohdistetaan ortodonttinen voima. Tämän mekaanisen voiman myötä 

hammas liikkuu alveolikuopassaan. Toinen puoli parodontaaliraosta kapenee, jolloin 

parodontaaliligamenttiin kohdistuu paine. Verenvirtaus vähenee, kun siellä olevat verisuonet 

painuvat kasaan. Sen sijaan vastakkaisella puolella parodontaalirako laajenee, jolloin 

parodontaaliligamenttiin kohdistuu jännite sen venyessä. Jännitteen puolella verisuonet 

laajenevat, ja verenvirtaus lisääntyy (tai säilyy samana). Koska veri kuljettaa mukanaan 

kemiallisia aineita, verenvirtauksen muutosten myötä myös kemiallinen ympäristö 

parodontaaliligamentin alueella muuttuu. Nämä muutokset stimuloivat solujen erilaistumista 

ja aktiivisuutta, mikä saa aikaan muutoksia hammasta ympäröivän luukudoksen 

metaboliassa. Paineen puolella osteoklastit alkavat poistaa luukudosta, kun taas jännitteen 

puolella osteoblastit muodostavat uutta luuta. Näin hammas pääsee liikkumaan alveoliluun 

sisällä. (2) 

 

Tämä vallitseva paine-jänniteteoria ei kuitenkaan ole aivan ongelmaton. 

Parodontaaliligamentin ympäristön ajatellaan koostuvan nesteestä, jolloin sen pitäisi toimia 

hydrostaattisena kokonaisuutena eli siihen kohdistuvan paineen tulisi jakauta tasaisesti koko 

sen alueelle. Tällöin kaikkialla parodontaaliraossa vallitsee siis sama paine, eikä siten erillistä 

paineen aluetta voi esiintyä. (12) 

 

2.3.2     Hampaan siirtämiseen liittyvät ongelmat 

Hampaan siirtämisestä voi aiheutua väliaikaisen kivun ja liikkuvuuden lisääntymisen (2) 

lisäksi myös pysyvämpiä ongelmia kiinnityskudoksille. Useimmiten ne kuitenkin ovat 

vältettävissä huolellisella hoitosuunnitelmalla ja välttämällä liian suuria ortodonttisia voimia. 

 

Hampaaseen kohdistettavan voiman suuruus riippuu hampaan koosta sekä tavoitellusta 

liikkeestä. Mitä suuremmalle pinta-alalle voima jakautuu juurta ympäröivässä kudoksessa, 
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sitä suurempi sen tulee olla kudosreaktioiden ja siten hampaan siirtymisen aikaansaamiseksi. 

Liian suurta voimaa käytettäessä resorptio ja appositio hampaan juuren pinnalla eivät enää 

pysy tasapainossa, jolloin riskinä on juuren pysyvä resorptio ja lyheneminen. (2)  

 

Hampaita siirrettäessä on otettava huomioon myös ympäröivien kiinnityskudosten sallimat 

rajat. Esimerkiksi potilailla, joilla on bukkaalisesti ohut ikenen biotyyppi tai vain vähän 

kiinnittynyttä ientä, hampaiden siirtäminen labiaalisuuntaan voi johtaa alveoliseinämän 

resorboitumiseen ja ienvetäymiin (5). 

 

 

 

2.4     Alainkisiivin poiston haittavaikutukset kiinnityskudoksille 

ortodonttisissa hoidoissa 

 

2.4.1     Ientulehdus ja ientaskujen syveneminen 

Ientulehduksessa ikenessä näkyy tulehduksen merkkejä kuten turvotusta, punoitusta ja 

verenvuotoa. Se voi johtua muun muassa lääkityksestä, raskaudesta, systemaattisesta 

sairaudesta (esimerkiksi diabetes) tai bakteeri-, virus- tai sieni-infektiosta. Pääasiallinen 

ientulehduksen aiheuttaja on kuitenkin plakki. Tulehdus onkin ikenen puolustusreaktio 

plakin bakteereja vastaan. (5) Alainkisiivin poiston jälkeiseen aukonsulkuun käytetään usein 

erilaisia oikomiskojeita ja hoitotuloksen ylläpitämiseen retentiolankaa, jotka toimivat 

plakkiretentiona sekä hankaloittavat suuhygienian ylläpitämistä. 

 

Tutkimustulokset oikomishoidosta ientulehduksen aiheuttajana ovat ristiriitaisia. Bollen ym. 

(7) vertailivat systemaattisessa katsauksessaan oikomishoidon vaikutuksia 

kiinnityskudoksille. Mukana olleiden tutkimusten tulokset ientulehdukseen liittyen olivat 
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vaihtelevia, joten merkittävää yhteyttä oikomishoidon ja ientulehduksen välillä ei voitu 

todeta. (7) Muutaman muun tutkimuksen mukaan oikomishoitoon kuitenkin liittyy 

ientulehdusta (13,14,15). Boken ym. (13) tutkimuksessa ei käy ilmi tutkittujen potilaiden 

suuhygienian taso, mutta Zachrisson ja Zachrisson (15) osoittivat, että hyvästä 

suuhygieniasta huolimatta ientulehdus kehittyy yhden tai kahden kuukauden kuluttua 

kiinteiden kojeiden asettamisesta ja paranee niiden poiston jälkeen. Sallum ym. (14) 

selvittivät myös mikrobiologisia muutoksia liittyen ientulehdukseen oikomiskojeiden 

alueella. Oikomishoidon aikana sekä supra- että subgingivaalisesta plakista löydettyjen 

parodontopatogeenien A. actinomycetecomitans ja B. forsythus määrät vähenivät 

oikomiskojeiden poiston jälkeen. Samassa suhteessa vähenivät myös plakin määrä ja 

ientulehduksen aiheuttama ienverenvuoto. (14) 

 

Bollenin ym. (7) katsauksessa todettiin ientaskujen olevan oikomishoidon potilailla 

keskimäärin 0,23 mm syvempiä kuin ei-hoidetuilla potilailla. Ientaskujen onkin todettu 

syvenevän oikomishoidon aikana ja paranevan hoidon jälkeen (14,15). Syventyneen 

ientaskun ajatellaan johtuvan ainakin osittain tulehduksen aiheuttamasta ikenen 

turvotuksesta. Tulehduksen parantuessa myös turvotus laskee, jolloin ientaskutkin 

madaltuvat. (15) 

 

Kiinteissä kojeissa perinteisten ja itse-kiinnittyvien brakettien välillä ei näyttäisi olevan 

merkittävää eroa plakin määrän ja ienterveyden kannalta (16). Kiinteiden oikomiskojeiden 

lisäksi aukonsulkuun voidaan käyttää irrotettavia oikomiskalvoja. Tuoreen meta-analyysin 

mukaan plakin määrä, ientulehdus ja ientaskujen syvyys säilyvät kalvohoidon aikana 

vähäisempinä kuin kiinteillä kojeilla hoidettaessa (17).   

 

Näyttäisi siis siltä, että oikomishoidon aikana ientulehduksen kehittyminen on varsin 

todennäköistä. Vaikka muutokset lienevät väliaikaisia, oikomishoidon aikana suuhygienian 

ja omahoidon merkitys korostuu. Siksi niihin kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota.   
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2.4.2     Ienpapillan menettäminen 

Ienpapilla täyttää hampaiden kontaktin alapuolella olevan tilan. Joskus ienpapilla kuitenkin 

saatetaan oikomishoidon myötä menettää. Uribe, Holliday ja Nanda (18) arvioivat kliinisten 

valokuvien perusteella ienpapillan esiintyvyyttä alainkisiivin poiston jälkeen. Jopa 68 %:lla 

potilaista havaittiin hampaiden välissä ienpapillan madaltumisen seurauksena paljastunut 

aukko. Heistä noin puolella (52 %) se oli kohtalaisesti tai erittäin hyvin havaittavissa. 

Sentraalisen alainkisiivin poistossa ienpapilla menetettiin useammin kuin lateraalisen 

alainkisiivin poistossa, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkittävä. (18) 

 

Ienpapillan menettämiselle on löydetty parodontiitin lisäksi useita mahdollisia aiheuttajia. 

Merkittävin vaikutus näyttäisi olevan hammaskontaktin ja alveoliharjanteen välisellä 

etäisyydellä. Hampaiden väli täyttyy ienpapillalla, kun etäisyys on enintään 5 mm (19). Riski 

ienpapillan menettämisellä suurenee etäisyyden kasvaessa. Esimerkiksi 1 mm lisäys 

etäisyydessä kasvattaa ienpapillan menettämisen todennäköisyyttä 78 %:sta 97 %:iin (20). 

Riskiä näyttäisi suurentavan myös kontaktin pieni koko (19,20) sekä inkisaalinen sijainti 

(20). 

 

Kurth ja Kokich (20) tutkivat ienpapillan kokoa yläleuan sentraalisten inkisiivien välissä 

oikomishoidon potilailla. Potilailla, joilla todettiin normaali ienpapilla, sentraalisten 

yläinkisiivien juuret keskimäärin konvergoivat. Sen sijaan potilailla, joilta puuttui normaali 

ienpapilla, juurten välinen kulma oli keskimäärin nolla astetta viitaten yhdensuuntaisiin 

juuriin. Juuret kuitenkin useammin divergoivat kuin konvergoivat. Mitä enemmän juuret 

divergoivat, sitä todennäköisemmin ienpapilla puuttui. (20) 

 

Myös hampaiden muoto vaikuttaa ienpapillan muodostumiseen. Mitä suurempi on 

hampaiden kruunujen leveys/korkeus suhde, sitä useammin papilla täyttää niiden välin (19). 

Toisin sanoen ienpapillan menettämisen riskiä suurentaa kapea ja korkea hammaskruunun 
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muoto. Sama vaikutus todetaan olevan kruunun kolmiomaisella muodolla (20). Riskiä 

suurentaa lisäksi ikenen ohut biotyyppi (19). 

 

Tutkimustulokset iän vaikutuksesta ienpapillan esiintyvyyteen ovat vaihtelevia. Esimerkiksi 

eräässä tutkimuksessa ienpapilla esiintyi useammin nuoremmilla kuin iäkkäämmillä 

potilailla (19). Toisaalta iällä ei todettu olevan vaikutusta ienpapillan menettämiseen 

alainkisiivin poiston jälkeen (18).  

 

Ienpapillan puuttumisesta voi aiheutua potilaalle esteettistä haittaa. Myös ruoan kertyminen 

hammasväliin voi olla häiritsevää ja osaltaan aiheuttaa lisää kiinnityskudosongelmia. 

Ienpapillan menettämistä tulisikin ensisijaisesti pyrkiä ehkäisemään minimoimalla edellä 

mainittuja altistavia tekijöitä. Jos ienpapilla kuitenkin menetetään, voidaan kontaktin sijaintia 

ja muotoa muuttaa edullisemmaksi esimerkiksi hiomalla kiillettä, restauroimalla tai 

muuttamalla juurten suuntaa. (20)  

 

2.4.3     Ienlaskos 

Ienlaskoksella (engl. gingival cleft tai gingival invagination) tarkoitetaan ikenen muutosta, 

jossa se on ikään kuin laskostunut muodostaen sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti 

havaittavan pseudotaskun hampaiden väliin. Ienlaskos muodostuu tavallisesti hampaan 

poiston jälkeisen aukonsulun aikana ja alaleuassa useammin kuin yläleuassa (21). Näin ollen 

se on mahdollinen sivuvaikutus myös oikomishoitoon liittyvässä alainkisiivin poistossa. 

 

Ienlaskosten esiintyvyys vaihtelee 35 % ja 100 % välillä. Yleisyydestään huolimatta sen 

etiologia on edelleen epäselvä. Kaksi erilaista teoriaa näyttäisi olevan vallalla. Ensimmäinen 

teoria perustuu paineen ja jännitteen alueisiin siirtyvää hammasta ympäröivissä kudoksissa. 

Jännitteen puolella kudos venyy, jolloin epiteeli irtoaa hampaasta ja muodostaa niin sanotun 

punaisen alueen (engl. red patch). Toisella puolella poistoalueen epiteeli laskostuu paineen 
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vaikutuksesta jäädessään siirtyvien hampaiden väliin. Toinen teoria sen sijaan perustuu 

poistoalueen luun topografian muutoksiin. Viivästyneessä aukonsulussa poistoalueen 

alveoliharjanne on atrofioitunut. Ien ei kuitenkaan ole sopeutunut muutoksiin, mikä altistaa 

laskoksen muodostumiselle. Tätä teoriaa tukee epäsuorasti myös se, että yläleukaan 

verrattuna ienlaskoksia esiintyy useammin ja vaikeampina alaleuassa, jossa aukonsulkukin 

on hitaampaa. (21) 

 

Vaikka aukonsulun ajoituksella näyttäisi siis olevan vaikutusta ienlaskosten 

muodostumiseen, eivät tutkimustulokset kuitenkaan ole täysin yksimielisiä.  Reichert ym. 

(22) analysoivat vuonna 2012 tekemässä retrospektiivisessä tutkimuksessaan 30 potilaalta 

yhteensä 101 hampaan poistoa. Aukonsulku oli aloitettu huomattavasti myöhemmin 

potilailla, joilla esiintyi ienlaskos kuin potilailla, joilla sellaista ei havaittu. (22) Vuonna 2017 

Reichert ym. (23) tekivät aiheesta uuden prospektiivisen tutkimuksen, jonka tulokset ovat 

melko erilaiset. Tutkimuksessa analysoitiin 74 tapausta, joista osalla aukonsulku aloitettiin 

nopeasti 2–4 viikon kuluttua ja osalla vasta vähintään 12 viikon kuluttua poiston jälkeen. 

Ryhmien välillä ei löytynyt merkittävää eroa ienlaskosten esiintymisessä. (23) 

 

Ienlaskoksella voi olla useita haitallisia seurauksia. Niihin on havaittu liittyvän 

kudoshyperplasiaa, joka voi hankaloittaa aukonsulkua hidastamalla sitä sekä aiheuttamalla 

jopa poistoaukon uudelleen avautumista. Myös marginaalisen alveoliluun korkeus 

ienlaskoksen alueella voi merkittävästi pienentyä. Vaikka muutos lievenee ajan kuluessa, se 

voi säilyä pitkäänkin. Erityisesti syvät pseudotaskut toimivat plakkiretentiona, ja sijainti 

hampaiden välissä vaikeuttaa puhdistusta entisestään. Jos suuhygienia on riittävä, sillä ei 

kuitenkaan näyttäisi olevan vaikutusta kiinnityskudosten terveydelle. Toisaalta niihin liittyvä 

epiteelihyperplasia saattaa peittää inflammaation merkit. Ienlaskoksen muodostumista ja 

siihen liittyviä ongelmia voidaan pyrkiä välttämään muun muassa aukonsulun aikaisella 

ajoituksella sekä estämällä alveoliharjanteen atrofioitumista erilaisin säilyttämistekniikoin. 

(21)   
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2.4.4     Ienvetäymät 

Ienvetäymällä tarkoitetaan marginaalisen ikenen siirtymistä kiille-sementtirajan 

apikaalipuolelle, jolloin kliininen hammaskruunun korkeus suurenee. Samalla hammaskaula 

paljastuu, mikä voi aiheuttaa muun muassa sensitiivisyyttä ja esteettistä haittaa. Parodontiitin 

lisäksi pääasiallinen ienvetäymien aiheuttaja on mekaaninen trauma esimerkiksi liian 

voimakkaasta hampaiden harjauksesta. Lisäksi ienvetäymät tunnetaan oikomishoidon 

mahdollisena sivuvaikutuksena. Kun vertailtiin ienvetäymien esiintyvyyttä 

oikomishoitopotilaiden ja ei-hoidettujen potilaiden välillä, noin kuuden vuoden kuluttua 

hoidon päättymisestä 35 %:lla hoidetuista potilaista esiintyi vähintään yksi ienvetäymä.  

Samaan aikaan ei-hoidetuilla ienvetäymiä oli vain 16,7 %:lla. Hoidon alussa kummassakaan 

ryhmässä ei esiintynyt ienvetäymiä. (24) 

 

Mekanismi, jolla oikomishoito aiheuttaa ikenen vetäytymistä on edelleen hieman epäselvä. 

Sen uskotaan kuitenkin johtuvan hampaan siirtymisestä alveoliseinämän läpi, jolloin 

alveoliseinämä ohenee tai jopa avautuu paljastaen hampaan juuren. Marginaalinen ien 

menettää alveoliluun tuen, mikä altistaa erityisesti ohuen ikenen vetäytymiselle. Jos hammas 

pysyy alveoliharjanteen sisäpuolella, riski ikenen vetäytymiselle on hyvin pieni. (25) Vaikka 

hampaan labiaaliliikkeen on väitetty aiheuttavan ienvetäymiä (26), valtaosa tutkimuksista 

kuitenkin osoittavat, ettei se ole riski alaetualueen ienvetäymille (27,28,29). Yaredin, 

Zenobion ja Pachecon (30) tutkimuksen mukaan hampaan lopullisella asennolla näyttäisikin 

olevan suurempi vaikutus ienvetäymän kehittymiseen kuin liikkeen määrällä. Ienvetäymät 

sentraalisissa alainkisiiveissä olivat suurempia ja niitä esiintyi useammin, kun hampaan 

inklinaatio suhteessa mandibulaaritasoon oli yli 95° sekä marginaalisen ikenen paksuus alle 

5 mm. (30) Myös Melsen ja Allais (31) osoittivat ohuen ikenen sekä näkyvän plakin ja 

ientulehduksen olevan hyödyllisiä ienvetäymän ennustekijöitä labiaaliliikkeen sijaan.  

 

Ienvetäymien ei ole raportoitu liittyvän alainkisiivin poistoon. Villard ja Patcas (32) 

selvittivät, vaikuttaako poistopäätös ienvetäymän muodostumiseen oikomishoidoissa. 

Tutkimuksessa ei löytynyt merkittävää eroa poisto- ja kontrolliryhmän välillä. Toisaalta 
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kummassakin tapauksessa ympäröivän luun topografia muuttui merkittävästi, mikä voi 

altistaa ienvetäymille. (32) Koska alainkisiivin poistoon voi kuitenkin liittyä myös 

hampaiden siirtämistä sekä edellä mainittuja riskitekijöitä, on ienvetäymienkin mahdollisuus 

hyvä ottaa huomioon. Lisäksi alainkisiivit ovat yksi ienvetäymille altteimmista 

hammasryhmistä (24).  

 

2.4.5     Alveoliluun menetys 

Kuten edellä on kerrottu, hampaan poiston jälkeen alveoliharjanne resorptoituu. Hammasta 

siirrettäessä sitä ympäröivän alveoliluun on todettu seuraavan mukana ja voivan siten korvata 

poistossa menetettyä kudosta. (2) Hammasta voidaankin siirtää joko alveoliluun läpi tai 

alveoliluun kanssa. Luun kulkeutumista hampaan mukana edesauttavat riittävän pienet 

ortodonttiset voimat sekä liiketyyppinä yhdensuuntaissiirtyminen. Jos käytetään liikaa 

voimaa, alveoliluu ei seuraa hampaan mukana. Tällöin atrofioituneelle alueelle siirtyessään 

hammas menettää tarvitsemaansa alveoliluun tukea. (33)  

 

Vaikka joidenkin tutkimusten mukaan oikomishoidolla ei näyttäisi olevan haittavaikutuksia 

alveoliluulle (34,35), useimpien tuoreempien tutkimusten mukaan oikomishoito voi 

kuitenkin aiheuttaa alveoliluun menetystä sekä hoidettaessa kiinteillä kojeilla (7,36,37) että 

hampaan poistoilla (38,39,40). Bollenin ym. (7) systemaattisen katsauksen mukaan 

oikomishoidon seurauksena voidaan menettää keskimäärin 0,13 mm enemmän alveoliluuta 

horisontaalisuunnassa kuin ilman oikomishoitoa. Lisäksi löytyy tutkimuksia, joissa 

vertaillaan tietokonetomografiatutkimuksista alveoliluun tilannetta ennen hoitoa ja 

kiinteäkojehoidon jälkeen. Esimerkiksi Jäger, Mah ja Bumann (36) tutkivat 43 potilasta ja 

yhteensä 954 hammasta. Alveoliluun korkeus väheni labiaalisesti/bukkaalisesti 79,6%:lla 

tutkituista hampaista (keskimäärin 0,82 mm) ja linguaalisesti/palatinaalisesti 79,4%:lla 

tutkituista hampaista (keskimäärin 0,57 mm). Alveoliseinämien yhteenlaskettu paksuus 

väheni 5 mm etäisyydellä kiille-sementtirajasta keskimäärin 0,56 mm sekä 10 mm 

etäisyydellä keskimäärin 0,69 mm. Yli 30-vuotiailla alveoliluun korkeus väheni hoidon 

aikana enemmän kuin alle 30-vuotiailla. Alaleuassa riski labiaaliselle/bukkaaliselle 
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alveoliluun menetykselle todettiin suuremmaksi kuin yläleuassa. (36) Garlock ym. (37) sen 

sijaan keskittyivät erityisesti alaetualueen hampaisiin kiinteäkojehoidoissa. Tulosten 

suuresta vaihtelusta huolimatta tutkijat havaitsivat horisontaalista luun menetystä 

labiaalisesti keskimäärin 1,12 mm sekä linguaalisesti keskimäärin 1,33 mm. Tässä 

tutkimuksessa ikä ei vaikuttanut alveoliluun menetykseen. (37) Erilaisten 

oikomiskojetyyppien välillä ei ole eroa luun menetykseen liittyen (38). 

 

Tutkimustietoa alainkisiivin poiston vaikutuksista alveoliluulle oikomishoidoissa ei löydy. 

Sen sijaan premolaarien poistoista on tehty useita tutkimuksia. Janson ym. (38) tutkivat 

alveoliluun korkeutta eri potilasryhmissä mittaamalla bitewing-röntgenkuvista kiille-

sementtirajan ja alveoliluun välistä etäisyyttä. Oikomishoidon potilailla etäisyys oli 

merkittävästi suurempi kuin ei-hoidetuilla. Muutoksia havaittiin erityisesti alueilla, joilta oli 

poistettu hammas. (38) Lombardo ym. (39) vertailivat 

kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksista alveoliluun menetystä potilaiden, joiden 

oikomishoito sisälsi hampaan poiston ja muiden oikomishoidon potilaiden (ei poistoa) 

välillä. Kummassakin ryhmässä alveoliharjanteen paksuus väheni hoidon aikana, mutta 

ryhmien välillä ei löydetty merkittävää eroa. Alveoliluun korkeus kuitenkin väheni hoidon 

aikana enemmän potilailla, joiden hoitoon kuului myös hampaan poistoja. Myös 

luupuutoksen leveys eli hampaan juuren ja alveoliluun välinen etäisyys 

horisontaalisuunnassa suureni poistoryhmässä. (39) Lund, Gröndahl ja Gröndahl (40) sen 

sijaan vertailivat kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksista alveoliluun tilannetta ennen ja 

jälkeen oikomishoidon. Hoitoon kuului myös poistoja. Kiille-sementtirajan ja alveoliluun 

etäisyys suureni kaikilla tutkittujen hampaiden pinnoilla, eniten linguaalisesti. Esimerkiksi 

sentraalisten alainkisiivien linguaalipinnoista jopa 84 % menetti luuta yli 2 mm. (40) Tulos 

on suurempi kuin edellä mainitussa tutkimuksessa (37), jossa ilman poistoa menetettiin luuta 

alaetualueen linguaalipinnoilta keskimäärin 1,33 mm. Lisäksi vuonna 1983 tehdyssä 

tutkimuksessa selvitettiin hampaiden dentoalveolaarisen tuen tilannetta 10 vuotta hoidon 

jälkeen kolmessa eri ryhmässä: 1) kiinteäkojehoito ja premolaarien (neloset) poisto täydestä 

hampaistosta 2) kiinteäkojehoito ja sarjapoisto sekä 3) pelkkä sarjapoisto ilman kojeita. 

Alveoliluun korkeus väheni kaikissa muissa ryhmissä paitsi potilailla, jotka oli hoidettu 
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pelkällä sarjapoistolla. Hampaan tuen menetys johtui pääosin juuriresorptiosta, mutta 

poistoalueilla aiheuttajana todettiin olevan alveoliluun menetys. (41) 

 

Näin ollen hampaan poisto oikomishoidon yhteydessä ei näyttäisi yksin aiheuttavan luun 

menetystä, mutta se tehostanee muun oikomishoidon vaikutuksia. Siten alainkisiivin 

poistosta ja siihen liittyvästä muusta oikomishoidosta saattaa myös seurata alveoliluun 

menetystä. 

 

2.4.6     Alveoliseinämän resorboituminen ja hampaan juuren 

paljastuminen 

Alveoliseinämä voi myös ikään kuin avautua resorboituessaan hampaan ympäriltä paljasten 

osan sen juuresta. Syynä ei välttämättä ole luukudoksen menetys vaan hampaan sijainti 

suhteessa sitä ympäröivään alveoliluuhun. Hampaan juuri tai osa siitä joutuu siis syystä tai 

toisesta alveoliluun ulkopuolelle. (5) Paljastunut juuri ei ole aina kliinisesti havaittavissa, 

mutta useimmiten sen kohdalle kehittyy ienvetäymä esimerkiksi mekaanisen ärsytyksen 

myötä (42). 

 

Jos hampaan juuren ja sitä ympäröivän alveoliharjanteen mittasuhteet ovat epäsuhtaiset, 

alveoliharjanteen tilavuus ei välttämättä riitä ympäröimään koko juurta. Myös hampaan 

äärimmäinen sijainti esimerkiksi erittäin ahtautuneella inkisiivillä voi aiheuttaa juuren 

ajautumisen alveoliseinämän ulkopuolelle. Hoitoa edeltävä paljastunut hampaan juuri ei 

olekaan tavatonta etenkään aikuisilla. (42) 

 

Garib ym. (42) selvittivät hampaan liikkeen biologisia rajoja hyödyntäen 

tietokonetomografiatutkimusta. Alveoliseinämien paksuus pienenee kohti hampaiston 

etuosia. Alaleuassa labiaalinen alveoliseinämä on linguaalista seinämää ohuempi lukuun 

ottamatta inkisiivejä, joilla luu on erittäin ohut molemmin puolin. Luuston kasvumalli voi 



 

   
 

16 

 

myös vaikuttaa alveoliseinämien paksuuteen. Avautuvassa kasvumallissa, erityisesti 

liityneenä luokan III purentaan, alainkisiivien alveoliseinämät ja symfyysi ovat normaalia 

ohuemmat, mikä rajoittaa alainkisiivien siirtämistä labiaali-linguaalisuunnassa. 

Oikomishoidossa suurin riski alveoliseinämän resorboitumiselle onkin hampaan liike, joka 

vie sen alveoliharjanteen keskipisteen ulkopuolelle. Siksi esimerkiksi hammaskaaren 

laajennus sekä inkisiivien kallistaminen labiaalisesti tai linguaalisesti/palatinaalisesti ovat 

juuren paljastumiselle altistavia liikkeitä. (42) 

 

Alveoliseinämien avautumiselle altistavat ahtaus, avopurenta sekä luokan III purenta ovat 

myös indikaatioita alainkisiivin poistolle (4). Näiden purentapoikkeamien hoidossa on siis 

erityisen tärkeää selvittää alveoliluun tilanne sekä, kuten aina oikomishoidossa, ottaa 

huomioon sen sallimat rajat hampaan siirtämiselle. 

 

 

 

2.5     Alainkisiivin poiston edut kiinnityskudoksille 

Oikomishoidon vaikutukset kiinnityskudoksille eivät välttämättä ole ainoastaan haitallisia. 

Kaikesta edellä mainitusta tutkimustiedosta huolimatta oikomishoito voi olla myös eduksi 

kiinnityskudosten terveydelle. 

 

Sim ym. (43) selvittivät parodontiitin esiintyvyyttä oikomishoidon potilailla. Tutkimuksen 

mukaan oikomishoidosta voi olla hyötyä parodontiitin ehkäisemisessä, sillä kaikissa 

ikäryhmissä oikomishoidon potilailla ilmeni harvemmin parodontiittia kuin muilla. (43) 

Vaikuttaakin järkevältä, että esimerkiksi ahtautuneita hampaiston alueita voi olla hankala 

pitää puhtaana. Plakin kertyminen aiheuttaa ientulehdusta ja edelleen kiinnityskudostuhoa. 

Purentapoikkeaman alueella esiintyy joidenkin tutkimustenkin mukaan enemmän plakkia ja 

ientulehdusta kuin muualla hampaistossa (44,45). Ienterveyden huonontuminen liittyy myös 
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alaetualueen ahtauteen (46), joka on yksi tavallisimmista indikaatioista alainkisiivin 

poistolle. Ainamon (47) tutkimuksen mukaan purentapoikkeama itsessään ei aiheuta tuhoa 

kiinnityskudokselle, vaan pikemminkin vähentää omahoidon vaikutusta. Tasaisen ja 

epätasaisen hammasrivistön välillä havaittiin merkittävä ero kiinnityskudosten terveydessä 

vain potilailla, joilla suuhygienia oli keskitasoa. Tämä perustellaan sillä, että riittävän huonon 

suuhygienian omaavilla ientulehdus kehittyisi suorasta helposti puhtaana pidettävästä 

hampaistosta huolimatta, kun taas moitteettomasti hampaansa puhdistavilla ienterveys säilyy 

olosuhteista huolimatta. (47) Toisaalta Ashley ym. (48) totesivat yhteyden ahtautuneiden 

inkisiivien ja ientulehduksen välillä, mutta eivät ahtautuneiden inkisiivien ja plakin 

kertymisen välillä. Tutkimuksen mukaan ahtaus on siis riski ientulehduksen kehittymiselle, 

mutta suuhygienia ei voi olla ainoa selittävä tekijä. (48) Purentapoikkeaman korjaaminen 

joka tapauksessa saattaa olla eduksi kiinnityskudosten terveydelle. 

 

Toinen näkökulma oikomishoidon hyödyistä liittyy parodontiitin ehkäisemisen sijaan sen 

aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. Gkantidis ym. (49) analysoivat systemaattisessa 

katsauksessaan, millaisia vaikutuksia erilaisilla ortodonttisilla hampaan liikkeillä on 

parodontiittipotilaan kiinnityskudoksille. Intruusiolla voidaan saada parannettua hampaan 

kiinnitystasoa. Ohut labiaalinen ien voi paksuuntua, kun hammasta siirretään 

linguaalisuuntaan. Sekä intruusio että linguaaliliike voivat pienentää ienvetäymiä. Lisäksi 

kokeelliset tutkimukset koirilla ovat osoittaneet, että hampaan yhdensuuntaissiirtymällä 

voidaan saada alveoliharjanteen korkeus kasvamaan madaltuneella hampaattomalla alueella. 

(49) Jos siis alainkisiivin poistoon liittyy jokin näistä hampaan liikkeistä, voidaan sen ajatella 

olevan mahdollisesti eduksi kiinnityskudoksille erityisesti parodontiittipotilaalla. 
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2.6     Poistettavan hampaan valinta – erot alainkisiivien välillä 

Yksiselitteistä ohjeistusta poistettavan hampaan valintaan ei ole. Poistopäätös tuleekin aina 

tehdä yksilöllisesti huolellisen tutkimuksen ja hoitosuunnitelman pohjalta. Poistettavaa 

hammasta valitessa otetaan huomioon muun muassa hampaan ja ahtauden sijainti, 

purentasuhteet sekä parodontologinen, kariologinen ja endodonttinen tilanne. Poistettavaksi 

voidaan päätyä valitsemaan esimerkiksi hammas, joka on kauimpana tavoitellulta 

hammaskaarelta tai hammas, jonka ennuste on huono vaikkapa kiinnityskudosmenetyksen 

tai runsaan korjaavan hoidon takia. (4) Alaetualueen ahtautta hoidettaessa erityisen tärkeää 

on tehdä huolellinen tila-analyysi ja Bolton-analyysi. Niiden perusteella voidaan valita 

hammas, jonka poistaminen vapauttaa tarvittavan tilan ahtautuneelle hammaskaarelle eikä  

hankaloita myöhempää purennan hoitoa. (2) 

 

Kirjallisuudesta ei nouse esille poistettavan hampaan valintaan näkökulmaa, joka ottaa 

huomioon erityisesti hoidon mahdolliset haittavaikutukset kiinnityskudoksille. Edellä 

mainituista tutkimustuloksista löytyy vain joitakin eroja alaleuan sentraalisen ja lateraalisen 

inkisiivin välillä liittyen niihin kohdistuvan oikomishoidon kiinnityskudosseurauksiin. 

Sentraalisen alainkisiivin poistossa menetetään ienpapilla todennäköisemmin kuin  

lateraalisen alainkisiivin poistossa (18). Sentraalinen alainkisiivi on lateraalista alainkisiiviä 

alttiimpi ienvetäymien kehittymiselle (28). Toisaalta labiaalinen alveoliseinämä on 

keskimäärin ohuempi lateraalisilla alainkisiiveillä kuin sentraalisilla alainkisiiveillä (42), 

joten se oletettavasti on myös alttiimpi ohenemaan ja paljastamaan hampaan juuren.  
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3    Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tutkimuksen aineisto (Taulukko 1) koostuu 19 potilaasta, joilta on poistettu yksi alainkisiivi 

osana oikomishoitoa. Aineistosta 13 olivat naisia ja 6 miehiä. Aineisto jaettiin kahteen 

ryhmään: ryhmään 1 eli potilaisiin, joilta on poistettu sentraalinen alainkisiivi (dd. 31/41; n 

= 13) ja ryhmään 2 eli potilaisiin, joilta on poistettu lateraalinen alainkisiivi (dd. 32/42; n = 

6). Kaikkia aineiston potilaita oli hoidettu myös ortognaattisella kirurgialla ja siksi 

käytettävissä oli jokaiselta yhtenevät vertailukelpoiset neljä kuvantamistutkimusta hoidon eri 

vaiheista: alkukuva (alku) ennen alainkisiivin poistoa sekä alainkisiivin poiston jälkeen otetut 

pre-operatiivinen kuva ennen ortognaattista kirurgiaa (prekir), post-operatiivinen kuva 

välittömästi toimenpiteen jälkeen (postkir) ja vuosikontrollin kuva yksi vuosi operaation 

jälkeen (1v.postkir). Potilaat olivat alkukuvan hetkellä keskimäärin 26-vuotiaita (mediaani-

ikä 21). Alkukuvan ja vuosikontrollikuvan välillä oli kulunut aikaa keskimäärin neljä vuotta 

ja yksi kuukausi. 

 

Taulukko 1. Aineisto. 

 N (%) 

Poistettu hammas  

D.31 tai d.41   (ryhmä 1) 13 (68%) 

D.32 tai d.42   (ryhmä 2) 6 (32%) 

Sukupuoli  

Mies 6 (32%) 

Nainen 13 (68%) 

Yhteensä 19 
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Alainkisiivin poiston vaikutuksia alveoliluulle tutkittiin PTG-tutkimuksista kahdella eri 

menetelmällä. Mikäli potilaasta oli saatavilla vain tietokonetomografiatutkimus, se 

muutettiin PTG-kuvaksi Dolphin-ohjelmalla mittausten mahdollistamiseksi. Mittaukset 

suoritettiin Agfa Impax- ja Siemens Pax-kuvankatselinsovelluksilla. 

 

Ensimmäisessä menetelmässä mitattiin poistetun alainkisiivin naapurihampaiden välistä 

kulmaa ja sen muutosta hoidon aikana. Hampaisiin piirrettiin kuvankatselinohjelman 

mittaussovelluksella pituusakselin suuntaiset suorat, ja ohjelma mittasi suorien välisen 

kulman. Suorajuurisissa hampaissa pituusakseli määritettiin kulkevan kruunun keskeltä 

juuren kärkeen, mutta käyräjuurisissa hampaissa pituusakselin kulkua jouduttiin arvioimaan 

silmämääräisesti. Jos poistettu hammas oli dd. 31/41, mitattiin dd. 32/42 ja dd. 41/31 välinen 

kulma. Jos poistettu hammas oli dd. 32/42, mitattiin dd. 33/43 ja dd. 31/41 välinen kulma. 

Mittausmenetelmä on havainnollistettu kuvassa 1. Jos hampaiden juuret konvergoivat eli 

lähestyivät toisiaan (kulma ”avautuu ylöspäin”), kulma merkittiin negatiiviseksi. Jos juuret 

divergoivat eli loittonivat toisistaan (kulma ”avautuu alaspäin”), kulma merkittiin 

positiiviseksi. Mittaukset tehtiin jokaisesta neljästä eri hoitovaiheen PTG-tutkimuksesta, 

jonka jälkeen laskettiin potilaskohtaisesti kulmien erotus eli muutos aikaväleillä alku-prekir, 

alku-postkir ja alku-1v.postkir. Jos hampaiden välisen kulman suunta muuttui hoidon aikana, 

muutokseksi laskettiin eri suuntaisten kulmien summa. Lopuksi laskettiin keskiarvot 

ryhmälle 1 ja ryhmälle 2 kahdella eri tavalla: 1) erotusten etumerkkien kanssa eli 

huomioiden, pienenivätkö vai kasvoivatko kulmat sekä 2) erotusten itseisarvoilla eli 

huomioiden ainoastaan muutoksen määrä. 
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Toisessa menetelmässä mitattiin kiille-sementtirajan ja alveoliharjanteen välistä etäisyyttä 

poistetun inkisiivin mesiaali- ja distaalipuolella. Jos poistettu hammas oli dd. 31/41, 

suoritettiin mittaus dd. 32/42 mesiaalipuolelta ja dd. 41/31 mesiaalipuolelta. Jos poistettu 

hammas oli dd. 32/42, suoritettiin mittaus dd. 33/43 mesiaalipuolelta ja dd. 31/41 

distaalipuolelta. Mittaukset tehtiin alkukuvasta (alku) ja vuosikontrollikuvasta (1v.postkir). 

Muissa hoitovaiheissa mittaukset eivät olleet mahdollisia hampaiden ja marginaalisen 

luureunan kanssa päällekkäin kuvautuvien kiinteiden kojeiden vuoksi. Lopuksi laskettiin 

hoitovälillä tapahtunut muutos potilaskohtaisesti sekä keskiarvot ryhmälle 1 ja ryhmälle 2. 

  

Kuva 1. Mittausmenetelmä. Mikäli poistettu hammas oli lateraalinen alainkisiivi (punainen), 

mitattiin suorien A ja B välinen kulma. Tässä esimerkkitapauksessa juuret divergoivat. 

Mikäli poistettu hammas oli sentraalinen alainkisiivi (sininen), mitattiin suorien B ja C 

välinen kulma. Tässä esimerkkitapauksessa juuret konvergoivat. 
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4    Tulokset 

 

Poistetun alainkisiivin naapurihampaiden välisen kulman suunta vaihteli sekä potilaiden että 

hoitovaiheiden välillä. Kahdeksalla potilaalla (8/19) hoidon alussa konvergoineet juuret 

kääntyivät hoidon aikana divergoimaan. Kolmella potilaalla (3/19) tapahtui hoidon aikana 

muutos päinvastaiseen suuntaan. Taulukossa 2 on kuvattu konvergoivien ja divergoivien 

juurten lukumäärät eri hoitovaiheissa.  

 

Taulukko 2. Kulman suunta; konvergoivien ja divergoivien juurten lukumäärät eri 

hoitovaiheissa. 

 Juurten suunta 

Hoitovaihe 

Ryhmä 1 

(n = 13) 

Konvergoi / divergoi 

Ryhmä 2 

(n = 6) 

Konvergoi / divergoi 

Alku 7 / 6 1 / 5 

Prekir 0 / 13 0 / 6 

Postkir 2 / 11 0 / 6 

1v.postkir 1 / 10 0 / 6 

 

 

Keskimääräiset kulman suuruudet eri hoitovaiheissa on koottu taulukkoon 3. Keskiarvot on 

laskettu sekä etumerkkien kanssa eli kulman suunnat huomioiden että itseisarvoilla eli 

ainoastaan kulman suuruus huomoiden. 
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Taulukko 3. Keskimääräinen kulman suuruus eri hoitovaiheissa. 

 Kulman suuruus (astetta) 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 

Hoitovaihe Ka1/ka itseisarvoilla Keskihajonta Ka/ka itseisarvoilla Keskihajonta 

Alku 0,62 / 6,37 9,26 / 6,50 10,50 / 11,30 8,61 / 7,30 

Prekir 4,53 / 4,53 5,49 / 4,53 12,37 / 12,37 5,29 / 5, 29 

Postkir 7,99 / 7,81 10,06 / 9,52 11,80 / 11,80 3,03 / 3,03 

1v.postkir 6,91 / 7,02 6,23 / 6,09 13,40 / 13,40 5,08 / 5,08 

1 ka = keskiarvo 

 

Hampaiden välisen kulman muutoksia tapahtui hoidon aikana molempiin suuntiin. 

Alkukuvan ja vuosikontrollikuvan välisenä aikana kulma oli kasvanut yhteensä 14 potilaalla 

ja pienentynyt kolmella potilaalla. Taulukkoon 4 on koottu pienentyneiden ja kasvaneiden 

kulmien lukumäärät kaikilla aikaväleillä. 

 

Taulukko 4. Pienentyneiden ja kasvaneiden kulmien lukumäärät eri hoitovaiheissa. 

 

 
Kulman muutoksen suunta 

Aikaväli 

Ryhmä 1 

(n = 13) 

Pieneni / kasvoi 

Ryhmä 2 

(n = 6) 

Pieneni / kasvoi 

Alku-prekir 3 / 10 1 / 5 

Alku-postkir 3 / 10 3 / 3 

Alku-1v.postkir 2 / 9 1 / 5 
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Poistetun alainkisiivin naapurihampaiden välinen kulma muuttui ryhmässä 1 keskimäärin 

3,92° aikavälillä alku-prekir, 6,73° aikavälillä alku-postkir ja 5,93° aikavälillä alku-

1v.postkir, kun muutosten keskiarvot laskettiin käyttäen edellä mainittua tapaa 1) eli 

huomioiden muutoksen suunta. Ryhmässä 2 kulma muuttui keskimäärin 1,87° aikavälillä 

alku-prekir, 1,30° aikavälillä alku-postkir ja 2,83° aikavälillä alku-1v.postkir. Juurten välinen 

kulma keskimäärin kasvoi kaikilla aikaväleillä molemmissa ryhmissä. Kulma kasvoi 2,05° 

(alku-prekir), 5,43° (alku-postkir) ja 3,10° (alku-1v.postkir) enemmän ryhmässä 1 kuin 

ryhmässä 2. Tulokset poistetun alainkisiivin naapurihampaiden välisen kulman muutoksista 

tavalla 1) laskettuna on koottu taulukkoon 5. 

 

Taulukko 5. Keskimääräinen kulman muutos eri hoitovaiheissa (tapa 1). 

 Muutos (astetta)  

Aikaväli Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ero 

Alku-prekir 3,92 1,87 2,05 

Alku-postkir 6,73 1,30 5,43 

Alku-1v.postkir 5,93 2,83 3,10 

 

 

Kun keskiarvot laskettiin käyttäen tapaa 2) eli muutosten itseisarvoilla, poistetun 

alainkisiivin naapurihampaiden välinen kulma muuttui ryhmässä 1 keskimäärin 8,06° 

aikavälillä alku-prekir, 11,92° aikavälillä alku-postkir ja 9,73° aikavälillä alku-1v.postkir. 

Ryhmässä 2 kulma muuttui keskimäärin 5,50° aikavälillä alku-prekir, 5,60° aikavälillä alku-

postkir ja 6,80° aikavälillä alku-1v.postkir. Ryhmiä vertailtaessa kulma muuttui 2,56° (alku-

prekir), 6,32° (alku-postkir) ja 2,93° (alku-1v.postkir) enemmän ryhmässä 1 kuin ryhmässä 

2. Tulokset poistetun alainkisiivin naapurihampaiden välisen kulman muutoksista tavalla 2) 

laskettuna on koottu taulukkoon 6. 
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Taulukko 6. Keskimääräinen kulman muutos eri hoitovaiheissa (tapa 2). 

 Muutos (astetta)  

Aikaväli Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ero 

Alku-prekir 8,06 5,50 2,56 

Alku-postkir 11,92 5,60 6,32 

Alku-1v.postkir 9,73 6,80 2,93 

 

 

Kiille-sementtirajan ja alveoliluun välinen etäisyys poistetun alainkisiivin alueella kasvoi 

aikavälillä alku–1v.postkir ryhmässä 1 keskimäärin 0,63 mm ja ryhmässä 2 keskimäärin 0,51 

mm verran. Etäisyys kasvoi mesiaalisesti 0,18 mm, distaalisesti 0,05 mm sekä molemmat 

puolet huomioituna keskimäärin 0,12 mm enemmän ryhmässä 1 kuin ryhmässä 2. Tulokset 

kiille-sementtirajan ja alveoliluun välisen etäisyyden muutoksista on koottu taulukkoon 7. 

 

Taulukko 7. Keskimääräinen kiille-sementtirajan ja alveoliluun välisen etäisyyden 

muutos aikavälillä alku-1v.postkir. 

 Muutos (mm)  

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ero 

Mesiaalisesti 0,82 0,64 0,18 

Distaalisesti 0,45 0,40 0,05 

Kaikki 0,63 0,51 0,12 
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5    Pohdinta 

 

Hoidon alussa lähes puolella potilaista poistetun alainkisiivin naapurihampaiden juuret 

konvergoivat, kun taas vuosikontrollin hetkellä juuret divergoivat kaikilla paitsi yhdellä 

potilaista. Aukonsulussa hampaiden kruunut kallistuivat pääosin poistoaukon suuntaan. 

Hoidon aikana hampaiden välinen kulma keskimäärin suureni molemmissa ryhmissä kulman 

ollessa hoidon lopussa keskimäärin 6,91° ryhmässä 1 ja 13,4° ryhmässä 2. Oikomishoidossa 

ei siis onnistuttu saamaan juuria yhdensuuntaisiksi. 

 

Kiille-sementtirajan ja alveoliluun välinen etäisyys poistetun alainkisiivin alueella suureni 

hoidon aikana molemmissa ryhmissä. Etäisyys suureni keskimäärin 0,63 mm ryhmässä 1 ja 

0,51 mm ryhmässä 2. Muutosta tapahtui enemmän poistetun hampaan mesiaalipuolella kuin 

distaalipuolella. Tulos tukee aiempaa tutkimustietoa, jonka mukaan oikomishoidosta voi 

seurata horisontaalista alveoliluun menetystä (7) ja erityisesti poistetun hampaan alueella 

(38). Vastaavaa alainkisiiveihin ja niiden poistoon keskittyvää tutkimusta ei ole tehty. 

 

Kurth ja Kokich (20) osoittivat omassa tutkimuksessaan, että divergoivat juuret sekä 

kontaktin ja alveoliluun välinen suuri etäisyys ovat ienpapillan menettämiselle altistavia 

tekijöitä. Tämän tutkielman mittausten perusteella sentraalisen alainkisiivin poistosta seuraa 

kulman muuttumista divergoinnin suuntaan enemmän kuin lateraalisen alainkisiivin 

poistosta. Kiille-sementtirajan ja alveoliluun välisen etäisyyden kasvaessa myös kontaktin ja 

alveoliluun välinen etäisyys kasvaa, mikäli kontakti säilyttää sijaintinsa. Kiille-sementtirajan 

ja alveoliluun välinen etäisyys kasvoi enemmän sentraalisen alainkisiivin kuin lateraalisen 

alainkisiivin poiston jälkeen. Näin ollen sentraalisen alainkisiivin poisto altistanee 

ienpapillan menettämiselle enemmän kuin lateraalisen alainkisiivin poisto. Näitä tuloksia 

tukee myös Uriben ryhmineen tekemä tutkimus (18), jossa ienpapilla menetettiin useammin 

sentraalisen kuin lateraalisen alainkisiivin poistossa. 
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Sentraalisen alainkisiivin poistosta seurasi enemmän sekä naapurihampaiden kallistumista 

että kiille-sementtirajan ja alveoliluun välisen etäisyyden suurenemista kuin lateraalisen 

alainkisiivin poistosta. Sentraalisen alainkisiivin poisto saattaa siis kallistuvien hampaiden 

myötä altistaa luukadolle enemmän kuin lateraalisen alainkisiivin poisto. Hampaan 

kallistuminen asettaa haasteita omahoidolle. Ainamon (47) tutkimuksen mukaan 

purentapoikkeamat ja epätasainen hammasrivistö voivatkin aiheuttaa kiinnityskudostuhoa 

vähentämällä omahoidon vaikutusta. Lisäksi hampaiden kallistumisesta johtuva mahdollinen 

ienpapillan menettäminen johtaa ruuan kertymiseen hammasväliin ja siten altistaa edelleen 

kiinnityskudosongelmille (20). Nämä voivat osaltaan selittää hampaiden kallistumisen ja 

luukadon välistä yhteyttä.  

 

Tulokset ovat yhdensuuntaisia kaikkien mitattujen muutosten ollessa suurempia potilailla, 

joilta poistettiin sentraalinen alainkisiivi kuin potilailla, joilta poistettiin lateraalinen 

alainkisiivi. Tutkimus on kuvaileva eikä tilastollista analyysiä ole tehty. Myöskään Uriben 

ryhmineen (18) havaitsema ero alainkisiivien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Aihetta 

tulee jatkossa tutkia laajemmalla aineistolla tulosten vahvistamiseksi. Tällä tiedolla voidaan 

vahvistaa parodontologista näkökulmaa hoitovaihtoehtojen ja poistettavan hampaan 

valintaan. 
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