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Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa aktivaattorihoitojen hoitovaikutuksia, kun 

kyseessä on sagittaalinen ja/tai vertikaalinen purennanpoikkeama ja sitä oli hoidettu 

henkilökohtaisesti valmistetulla aktivaattorilla. Tutkimushypoteesi oli, että hoidon 

alussa leukojen välillä oleva sagittaalinen ja vertikaalinen purennanpoikkeama saadaan 

hoidolla normalisoitua. Tutkimus oli retrospektiivinen rekisteritutkimus. 

Tutkimusaineisto koostui 33 Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa hoidetusta 

oikomislapsesta. Pitkittäisvertailussa oli mukana 14 oikomispotilasta, joiden hoito oli 

aktivaattorihoidon osalta päättynyt. Potilasdokumenteista kirjattiin ylös 

aktivaattorihoidon aloitus- ja lopetuspäivämäärät, lasten ikä hoidon alussa ja lopussa, 

purentasuhteet, muut hoidot sekä sukupuoli. Kefalometriset tiedot kerättiin kaikilta 

niiltä, joille oli tehty sekä hoidon alku- että lopputarkastus. Pitkittäisotos jaettiin 

etualueen purentasuhteiden mukaan pienen (HYP=0-4mm) ja suuren (HYP>4mm) 

horisontaalisen ylipurennan ryhmiin. Toinen ryhmittelyperuste oli jakaa otos sivualueen 

Angle -luokituksen mukaan distaali (AII,AI)- ja normaalipurennan (AI,K) ryhmiin. 

Tulosten selvittämiseen käytettiin parittaisten otosten t-testiä, Wilcoxonin testiä tai 

riippumattomien otosten t-testiä. Potilaiden alkutarkastusiän keskiarvo oli 11 vuotta. 

Oikomishoidon aloitusiän keskiarvo oli 12 vuotta. Etualueen ylipurennat 

normalisoituivat suurimmalla osalla oikomispotilaista. Hyp-muutos oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevä suuren ylipurennan ryhmässä ja pienen ylipurennan ryhmässäkin 

merkitsevä. Vertikaaliset muutokset ylipurennassa olivat kaikissa ryhmissä tilastollisesti 

erittäin merkitseviä. Alaleuan ja kallonpohjan suhde (SNB) kasvoi aktivaattorihoidon 

aikana saavuttaen normaalit raja-arvot. Pienen ylipurennan ryhmässä SNB oli hoidon 

alussa suurempi kuin suuren ylipurennan ryhmässä. Ylä- ja alaleuan välinen 

sagittaalinen ero (ANB) pieneni tilastollisesti merkitsevästi aktivaattorihoidon aikana 

(p<0.011). Alaleuantason ja kallonpohjan suhde (<ML-SN) pieneni lähestyen 

normaaliarvoa. Takakasvokorkeuden suhde etukasvokorkeuteen kasvoi kuvaten 

sulkeutuvaa alaleuan kasvumallia. Alaetuhampaiden kallistuskulma pieneni 

tilastollisesti merkisevästi (p<0.019) alaleuantasoon nähden (1-ML). Etuhampaiden 

välinen kulmaus (1-1) suureni toivotusti lähemmäs normaaliarvoa. Pääosin tulokset 

olivat yhdenmukaisia vertailtaessa vastaavanlaisiin tutkimustuloksiin. Ainoastaan 

alaetuhampaiden kallistuskulman pieneneminen poikkesi merkittävästi aiemmista 

tutkimustuloksista, koska alaetuhampaat olivat hoidon alussa tavallista enemmän 

labiaalisesti kallistuneita. Tutkimushypoteesi toteutui pääosin hyvin, koska suurimmalla 

osalla potilaista leukojen välinen sagittaalinen ja vertikaalinen ero normalisoitui. 

Avainsanat: Angle-II, distaalipurenta, hyp, syväpurenta, Van Beek-aktivaattori, vyp 
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1. JOHDANTO 

Oikeanlainen purenta on tärkeä toiminnallisesti niin pureskellessa kuin äänteen 

muodostuksessa sekä esteettisesti. Myös sosiaalisilla ja psykologisilla tekijöillä on 

merkitystä purennassa. Purennanpoikkeamat ovat lisääntyneet ja etiologisina syinä 

periytyvyyden lisäksi pidetään ihmisen evoluutiota, joka näkyy leukojen pienenemisenä 

nopeammassa tahdissa kuin hampaan koko on muuttunut sivilisaation aiheuttaman 

vähentyneen pureskelun seurauksena. Myös ympäristötekijät, kuten suuhengitys, huono 

huulisulku ja jatkuva peukalon imeminen voivat pahentaa perinnöllistä taipumusta 

distaalipurentaan. Lisäksi nenähengityksen estyminen johtuen toistuvista 

nuhakuumeista sekä allergisuudesta voivat lisätä purentavirheiden esiintyvyyttä. 

(Pirinen 2008c) 

Yksi tavallisimmista purennanpoikkeamista on distaalipurenta eli AII purentavirhe, 

jossa alahammaskaari on normaaliasentoa taaempana yläkaareen nähden. Se voidaan 

jakaa kahteen alaluokkaan, joista ensimmäisessä (AII,1) yläetuhampaat ovat kallistuneet 

ulospäin ja toisessa (AII,2) sisäänpäin. Eroavaisuuksia on myös leukojen välisissä 

vertikaalisissa suhteissa ja alaleuan kasvurotaatioissa. Haittana on usein syvä purenta ja 

hoidon indikaationa limakalvo- ja/tai tukikudosvaurioiden ennaltaehkäisy ja hoito sekä 

etuhampaiden kulumisen ja tapaturmaisten katkeamisten ehkäisy. Myös leukaniveleen 

liittyvät ongelmat lisääntyvät erityisesti distaalipurennassa ja usein puhutaan niin 

sanotusta leukaniveloireyhtymästä (TMD; tempomandibular joint dysfunction), jolloin 

esiintyy lihasten ja leukanivelten toimintahäiriöitä sekä ääritapauksissa rappeuttavia 

nivelmuutoksia leukanivelissä (Ahonen 2011) 

Distaalipurenta johtuu useammin liian takana sijaitsevasta tai pienestä alaleuasta kuin 

ulkonevasta yläleuasta. Tällöin hoito tulisi kohdistaa alaleuan kasvun aktivoimiseen 

funktionaalisilla kojeilla, jotka hyödyntävät lihasten voimaa, hampaiden puhkeamista ja 

leukojen kasvua purennan korjaamisessa. Funktionaalisia kojeita on monenlaisia, eikä 

niissä ole aktiivisesti hampaita siirtäviä osia. Syventävän tutkimukseni aiheena on 

yksilöllisesti valmistetut aktivaattorit, jotka ovat hammaskantoisia, pääasiassa öisin 

käytettäviä keittoakryylikojeita, jotka sijaitsevat suussa irtonaisesti ylä- ja 

alahampaisiin, alveolivalleihin ja suulakeen tukeutuen. Niitä käytetään lähinnä alaleuan 

kasvun ohjaukseen sekä sulkeutuvien että avautuvien luustollisten distaalipurentojen 

hoitoon. Toimintaperiaattena on tuoda alaleuka konstruktiopurennan avulla eteenpäin 



  2 

tuotuun asentoon, mikä aiheuttaa venymistä kasvojen lihaksistossa. Lihasten pyrkiessä 

palautumaan lepopituuteensa, välittyy voima lihaksista kojeen kautta hampaisiin, 

alveoliharjanteisiin ja keskikasvoihin. Yläleukaa vastaan voima on taaksepäin ja 

alaleuassa eteenpäin. Aktivaattorilla pyritään antamaan alaleualle mahdollisuus kasvaa 

optimikokoonsa. Kasvun seurauksena tapahtuu alaleuan, leukanivelen nivelpään ja 

nivelkuopan uudelleen muotoutumista, mutta varsinaista kasvun lisääntymistä ei ole 

pystytty osoittamaan. Aktivaattorihoidon pyrkimyksenä onkin stimuloida leukanivelen 

kasvua ja/tai muuttaa nivelruston kasvusuuntaa. Tutkimuksessa pyritään tutkimaan 

retrospektiivisesti aktivaattorihoitoa sagittaalisen ja vertikaalisen purennanpoikkeaman 

suhteen. 

 
2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 
 

1.1 Purennanhoidon tarpeen ja ajoituksen arviointi 

Hoidon tarvetta arvioidaan yleisesti suomalaisissa terveyskeskuksissa asteikolla, jossa 

purentavirheiden luokittelu on nollasta kymmeneen vaikeusasteen mukaisesti. 

Luokittelu alkaa ihannepurennan 0 arvosta kasvaen mitä suurempi poikkeama 

ideaalipurennasta on. Selvät purentavirheet saavat pistearvon 5, 6, kun taas vaikeasti 

haittaavat purentavirheet pistearvon 7, 8 ja 9. Pistearvoon 10 luetaan vakavat 

rakennepoikkeamat, kuten halkiopotilaat ja laaja-alaiset hammaspuutokset (Nordblad ja 

Palo 2009). Ensisijaiseen hoitoon vaadittavan pistearvon 9 saavuttaa suomalaisesta 

lapsiväestöstä noin kolme prosenttia. Kuusi prosenttia saavuttaa pisterajan kahdeksan ja 

yhdeksän prosenttia pisterajan 7. Purennan hoidontarpeen arviointi on suositeltavaa 

tehdä oikomishoitoon perehtyneen hammaslääkärin, mieluiten oikomishoidon 

erikoishammaslääkärin toimesta, terveyskeskuksissa 8-10 vuoden ikäisille lapsille. 

Pisteytys antaa viitteitä purentavirheen vaikeusasteesta, mutta täsmällisiä 

arviointikriteerejä ei voida antaa. Pisteytyksellä pyritään arvioimaan, miten vaikeaksi 

purentavirhe mahdollisesti kehittyy, mikäli sitä ei hoideta ajoissa. Oleellista arvioinnissa 

on huomioida anatomisten, kosmeettisten ja toiminnallisten haittojen yhteisvaikutukset. 

(Pirinen 2008d) 

Syväpurenta (K07.23) kuuluu vaikeusasteesta riippuen yleensä luokkaan 8, erittäin 

vaikeana jopa luokkaan 9. Syvenemisriskin sisältävä suurentunut vertikaalinen ylipurenta 

kuuluu luokkaan 7, jota arvioitaessa tulee huomioida onko palatinaalista tai labiaalista 
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ienkontaktia, pystyt yläetuhampaat (AII-2) ja sulkeutuva kasvusuunta. Distaalinen 

purenta kuuluu luokkiin 7-9 sagittaalisen purennanpoikkeaman määrän vaikuttaessa 

hoidon tarpeeseen. Jos horisontaalinen ylipurenta on 9 mm tai enemmän, kuuluu se 

luokkaan 9, hyp 7-8 mm kuuluu luokkaan 8 ja hyp 6 mm kuuluu luokkaan 7. Pisteytystä 

määriteltäessä tulee huomioida edellisten lisäksi vertikaalinen ja hammaskaarten 

transversaalinen epäsuhta, toiminnalliset poikkeavuudet kuten huulivirhe, palatinaalinen 

ja labiaalinen pehmytkudoskontakti sekä hampaiden kulumat. Terveyskeskuksissa tulee 

hoitoon valita luokkiin 8-10 kuuluvat lapset sekä purennan ennusteeltaan huononevat 

luokan 7 lapset ja nuoret. (Nordblad ja Palo 2009) 

Kansainvälisessä tautiluokituksesta käytetään nimeä ICD-10 koodit. Kansallisessa 

tautiluokituksessa sagittaalisesta purennan poikkeamasta löytyy useita diagnooseja: 

distaalipurenta (k07.20), yläleuan prognatia (k07.12), alaleuan retrognatia (k07.13), muu 

leukojen ja kallonpohjan välisen suhteen poikkeama (k07.18), hammaskaarien välisen 

suhteen poikkeamat (k07.2). (Terveyskirjasto 2015) 

2.1.1 Hyväksyttävä purenta 

Edward H. Angle määritti aikoinaan morfologisen ihannepurennan sekä myös 

purentavirheiden luokituksen hammaskaarten keskinäisten sagittaalisuhteiden 

perusteella kolmeen Anglen pääluokkaan (AI, AII, AIII). Angle -luokat (kuva 1) 

määritetään ensimmäisten pysyvien ylä- ja alaposkihampaiden suhteesta. Tarvittaessa 

purentaluokitus voidaan tehdä myös kulmahampaista vastaavasti. I-luokan 

purentavirheessä (AI) ylä- ja alahammaskaarten keskinäinen suhde vastaa 

normaalipurentaa eli yläleuan ensimmäisen poskihampaan poskenpuoleinen eli 

bukkaalinen kuspi on sijoittunut alaleuan ensimmäisen poskihampaan poskenpuoleiseen 

uurteeseen eli fissuuraan. II-luokan purennanpoikkeamassa (AII) alahammaskaari on 

normaaliasentoa taaempana eli distaalisemmin ylähammaskaareen nähden, jolloin 

alaleuan ensimmäinen poskihammas on yläleuan ensimmäistä poskihammasta hieman 

taaempana. AII -purentasuhde jaotellaan kahteen alaluokkaan, joista ensimmäisessä 

alaluokassa (AII,1) yläetuhampaat ovat kallistuneet enemmän eteenpäin ja toisessa 

luokassa (AII,2) ne ovat pystyt. III-luokan purentavirheessä (AIII) alahammaskaari on 

normaaliasentoa edempänä eli mesialisemmin ylähammaskaareen nähden eli alaleuan 

ensimmäinen poskihammas on koko hampaan verran yläleuan ensimmäistä 

poskihammasta edempänä. (Pirinen 2008b) 
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Kuva 1. Purennanpoikkeamien Angle–luokat a) AI, b) AII, c) AIII 

Morfologisessa ihannepurennassa on poskihampaissa AI–purentasuhde ja 

yläkulmahampaan inkisaalikärki on alakulmahampaan ja ensimmäisen välihampaan 

välissä.  Hammaskaaret ovat aukottomat ja yhteen purtaessa hammaskaaret sopivat 

toisiinsa yläkaaren ulkopinnan ollessa alakaarta ulompana. Hammaskaarten keskiviivat 

ovat linjassa kasvojen keskiviivan kanssa. Yläetuhampaat peittävät pari millimetriä 

alaetuhampaista, alaetuhampaiden koskettaessa niiden sisäpintaa. Kyseinen ihanne- eli 

ideaali- eli normaalipurenta on kuitenkin harvinainen. Poikkeavan ulkonäön ja 

pureskelua tai äänen muodostusta haittaavien purennan poikkeamien esiintyvyys on 80 

prosentin luokkaa, joista läheskään kaikki eivät vaadi hoitoa. (Pirinen 2008c) 

(Wikipedia) 

Kuva 2. Normaalipurenta 

Normaalipurentaa (kuva 2) ei kuitenkaan tavoitella, vaan tavoitteena on toiminnallinen 

eli niin sanottu käypä purenta. Käyvän purennan piirteitä ovat hyvä ja esteetön purennan 

toiminta, esteettisesti miellyttävät hampaat, vakaat purentasuhteet sekä näiden 

yhdistelmät. (Svedström-Oristo 2004) 
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2.1.2. Kasvojen kasvun ajoitus 

Kasvojen kasvunopeus myötäilee pituuskasvun kasvuvoimakkuuden ajoittumista. 

Keskilapsuuden kasvupyrähdyksessä 6-9 vuotiailla havaitaan kasvunopeuden 

kiihtymistä niin kuin myös murrosiässä, tytöillä keskimäärin 12 vuoden ja pojilla 14 

vuoden iässä. Osalla tytöistä suurin kasvunopeuden vaihe on jo 9.5 vuoden iässä kun 

taas osalla pojista se voi olla vasta 17.5 vuoden iässä. Nopean pituuskasvun aikainen 

alaleuan kasvu on niin keskilapsuudessa kuin murrosiässä lähes samansuuruista kestäen 

murrosiässä kuitenkin pidempään. Yläleuka kasvaa kasvukausien aikana selvästi 

lyhemmän aikaa kuin alaleuka ja molempien leukojen vähäinen kasvu ja 

muovautuminen jatkuvat kuitenkin läpi elämän. Yläleuan kasvua tapahtuu 

kallonpohjasta käsin seitsemään ikävuoteen asti, jolloin kallonpohjan kasvu loppuu. 

Tämän jälkeen yläleuan eteenpäin kasvua tapahtuu vain suturoiden kasvun avulla 

(Proffit 2013). Sukupuoliero ja laaja yksilöllinen vaihtelu ovat kasvojen kehityksessä 

normaalia. Yläleuka kasvaa keskimäärin tytöillä 15-vuotiaaksi ja pojilla 17-vuotiaaksi 

asti. (Mitchell 2007) 

 

Alaleuan kasvuspurtin ajankohtaa voidaan arvioida niskanikamien tai ranneluun tai 

sesamoid-luun kehityksestä ja muodosta. Niskanikamien kehitystä (kuva 3) voi seurata 

purennan hoidon suunnittelua varten otetusta lateraalikallokuvasta lapsilla. 

Niskanikamat ovat ensimmäisessä maturaatiovaiheessa (stage 1) tasaiset etuosan ollessa 

takaosaa matalampi. Toisessa vaiheessa toisen niskanikaman alareuna tulee koveraksi ja 

etureunan vertikaalinen korkeus kasvaa. Kolmannessa vaiheessa kolmas ja neljännessä 

neljäs niskanikama kaartuvat koveriksi. Kasvupyrähdystä ennustaa ja sen alkamisesta 

kertoo kolmas maturaatiovaihe. Tutkimuksen mukaan 94 prosentilla lapsilla 

kasvupyrähdyksen huippu on kolmannen ja neljännen vaiheen välissä. Lopulta 

viidennessä vaiheessa ovat kaikkien kuuden ensimmäisen niskanikaman alareunat 

koveria. Kuudennessa vaiheessa myös niskanikamien yläreunat kaartuvat ylöspäin eli 

tulevat kuperiksi niskanikamien etu- ja takareunojen ollessa vertikaalisesti yhtä korkeita 

ja samalla alareunojen koveruudet syvenevät. Kasvun päätyttyä niskanikamat ovat 

korkeussuunnassa korkeampia mitä leveyssuunnassa. (Franchi ja Baccetti. 2000) 

 



  6 

 

Kuva 3. Niskanikamien kehitys (Franchi ja Baccetti. 2000) 

 

2.1.3. Kasvurotaatiotyypit 

Lateraalikalloröntgenkuvista voidaan tarkastella leukojen kasvua, joka kuvaa 

leukanivelen kasvusuuntaa ja nähdään leuankärjen siirtymisenä kallonpohjaan nähden 

normaalitilanteessa alas- ja eteenpäin. Kasvusuunta on neutraalia jos kasvuakselin 

kulma kallonpohjaan ei muutu kasvun aikana. Eteenpäin kiertyvässä eli sulkeutuvassa 

leukojen kasvumallissa leuankärki siirtyy ylös ja eteenpäin, mikä on yleisin kasvutapa 

yksilöllisen vaihtelun ollessa suurta. Taaksepäin kiertyvässä eli avautuvassa 

kasvumallissa leuankärki siirtyy kiertyen alas ja taaksepäin. (Pirinen 2008a) 

Leukanivelen kasvu on ensisijaista ja muu on adaptaatiota. Hampaiden puhkeaminen 

sekä yläleuan ja kondyylin kasvu saavat aikaan leukanivelen varassa alaleuan 

kiertymisen, jota pyrkivät kompensoimaan alaleuan rungon alueella tapahtuvat 

muutokset. Sulkeutuvassa kasvumallissa voimakkainta on luun anteriorinen 

uudismuodostus, jolloin luun resorptio on voimakkainta leukakulman alueella. Tilanne 

on täysin vastakkainen avautuvassa kasvumallissa. (Waltimo-Sirén 2007, Mitchell 

2007) 

 

 

 

 

 



  7 

2.2 Purennan poikkeamat joita hoidetaan aktivaattoreilla 

2.2.1. Distaalipurenta 

(Wikipedia) 

Kuva 4. Sagittaalinen purennan poikkeama 

Kun leukojen välillä on sagittaalista eroa (kuva 4), nähdään se poskihampaiden 

vääristyneenä suhteena. Jos poskihampaat puuttuvat, voidaan sagittaalista 

purennanpoikkemaa arvioida myös kulmahampaiden suhteesta. Ensimmäinen 

alaposkihammas on tällöin ensimmäistä yläposkihammasta taaempana, jolloin voidaan 

puhua distaalipurennasta (k07.20). Distaalipurentaa esiintyy noin 10 %:lla väestöstä, 

joista 65 %:lla on oikomishoidon tarvetta (Laine 2008).  Distaalipurenta jaetaan AII, 1 

ja AII, 2 -luokkiin, joissa on eroavaisuuksia leukojen suhteissa kalloon, hampaiden 

asennoissa suhteissa leukoihin sekä leukojen kasvurotaatioissa.  

Tyypillistä A II,1 luokan purennoille on suuri horisontaalinen ylipurenta ja suusta ulos-

päin työntyvät yläetuhampaat. Skeletaalisissa eli luustollisissa purennanpoikkeamissa 

esiintyy leukojen poikkeava sagittaalinen suhde ja leukojen koon epäsuhtaa muutenkin. 

Ylähammaskaari on usein kapea ja V-muotoinen. Purenta on usein syvä alaetuhampai-

den purressa pahimmillaan yläetuhampaiden taakse pehmytkudoksiin. Tyypillistä A II,1 

purennalle on vajaa huulisulku ja alahuulen rullautuminen yläetuhampaiden taakse. 

Pehmeät kudokset ja rullautunut alahuuli voivat edistää ongelman pahenemista. Yläetu-

hampaiden trauma-alttius on kasvanut. Ensimmäiset poskihampaat voivat olla AI puren-

tasuhteessa ja kulmahampaat AII purentasuhteessa tai molemmat voivat olla AII- puren-

tasuhteessa. Ylä- ja alaleuan ensimmäisten välihampaiden saksipurentaa voi esiintyä. 

AII,2 purennoissa on yleensä kyseessä sulkeutuvan kasvumallin kallonrakenne, johon 

liittyy dentoalveolaarinen etualueen ylipuhkeamisongelma ja usein leukojen 

sagittaalinen ongelma. Dentoalveolaarinen purentavirhe johtuu hampaiden poikkeavasta 

keskinäisestä suhteesta ja usein myös hampaiden epäedullisista kallistuskulmista. 

Ylähammaskaari on leveä ja laatikkomainen. Lievemmät A II,2 luokan purennat ovat 
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lähinnä dentoalveolaarisia. Ensimmäiset poskihampaat voivat olla AI purentasuhteessa 

ja kulmahampaat AII purentasuhteessa tai molemmat voivat olla AII- purentasuhteessa. 

Ylä- ja alaleuan ensimmäisten välihampaiden saksipurentaa voi esiintyä.  A II,2 luokan 

purennoille on tyypillistä pitkiltä näyttävät pystyt tai jopa sisäänpäin kallistuneet 

ensimmäiset yläetuhampaat. Toiset yläetuhampaat ovat normaalissa kallistuskulmassa. 

Purenta on syvä ja yläetuhampaiden takapinnat ja alaetuhampaiden etupinnat ovat usein 

kuluneet voimakkaan kontaktin seurauksena. Alaetuhampailla voi olla ienkontakti 

yläetuhampaiden taakse purressa niin kuin A II,1 purennassakin tai alaetualueen 

etupuolelle. Ahtaus on tavallisempaa kuin ensimmäisessä luokassa. (Micthell 2007, 

Proffit 2013) 

Traumaattinen syväpurenta (A II) voi vaurioittaa yläleuan etualueen palatinaalista ientä 

tuhoten siten etuhampaiden kiinnityskudoksia. Jos potilas menettää poskihammasalueen 

purentatuen, iän myötä AII purenta syvenee entisestään. (Laine 2008) 

 

2.2.2. Syväpurenta 

(Wikipedia) 

Kuva 5. Syväpurenta 

Syvää purentaa (K07.23, kuva 5) esiintyy yleisesti ottaen noin 20 prosentilla lapsista ja 

13 prosentilla amerikkalaisista aikuisista. (Proffit 2013) Purenta on syvä, kun 

alaetuhampaiden kärjet purevat yläetuhampaiden taakse niin, että alaetuhampaiden 

peittoisuus on suuri, vähintään kaksi kolmasosaa, tai ettei niitä näy ollenkaan 

yläetuhampaiden takaa. Vertikaalista ylipurentaa on tällöin vähintään viisi millimetriä. 

Syväpurenta voi olla dentoalveolaarista eli hampaistosta johtuvaa tai skeletaalista eli 

luustollisesta epäsuhdasta johtuvaa. Kefalometrian avulla nämä voidaan selkeästi 

erottaa, mikä on hyvä, koska se ei aina kliinisesti tarkastellen onnistu ja on hoidon ja 
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suunnittelun kannalta tärkeää tietää. Vaikeissa tapauksissa alaetuhampaat purevat 

yläetuhampaiden taakse ikeneen, suulaen limakalvoon tai yläetuhampaat voivat purra 

ikeneen alaetuhampaiden eteen. Usein sekä ylä- että alaetuhampaat ovat ylipuhjenneet, 

mutta myös vain toisenkin ylipuhkeaminen riittää syväpurennan muodostumiseen. 

Ylipuhkeamiseen on useita syitä, kuten liian pieni tai liian takana sijaitseva alaleuka, 

liian kookas tai edessä sijaitseva yläleuka tai näiden yhdistelmä. Mikäli hampaat eivät 

kohtaa purennassa, loppuu hampaiden puhkeaminen vasta kun ne saavuttavat kontaktin 

toiseen hampaaseen tai limakalvoon, jolloin muodostuu syväpurenta. Syväpurenta 

siirtyy helposti maitohampaistosta pysyvään hampaistoon. (Waltimo-Sirén 2008, Proffit 

2013)  

 

2.3 Aktivaattorihoito 

2.3.1. Hoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot 

Aktivaattoria käytetään yhtenä vaihtoehtoisena hoitomenetelmänä syväpurennan ja 

distaalipurennan hoidoissa. Aktivaattorihoitoa aloitettaessa potilaan kasvua tulee olla 

jäljellä. Alaleuan kasvumalli tulee olla sulkeutuva eli eteenpäin kiertyvä. 

Aktivaattorihoidon edellytyksenä ovat tasaiset ja yhteensopivat hammaskaaret, joiden 

koko ja muoto ovat kohtuullisen hyvät. Lisäksi sopiva yläetuhampaiden kallistuskulma 

on tärkeä. Pienehkö alaetukasvokorkeus ja hyvä hoitomyöntyvyys ovat keskeisiä 

indikaatioita, joihin kuuluvat myös hammastraumojen ja kiusaamisen ehkäisy. 

Hammastapaturmien esiintyvyys ja vakavuus sekä kiusaaminen lisääntyvät huonon 

huulisulun ja suurentuneen horisontaalisen ylipurennan kasvaessa. Aktivaattorihoidon ja 

syvän purennan hoidon indikaatioita ovat etuhampaiden kulumisen ja kudosvaurioiden 

ennaltaehkäisy, traumavaara sekä toiminnalliset että esteettisen syyt. (Laine 2008) 

Ehdollisia kontraindikaatioita aktivaattorihoidolle ovat alahammaskaarten ahtaus, 

labiaalisesti kallistuneet alaetuhampaat ja vaikea tai estynyt nenähengitys.  

 

2.3.2. Aktivaattorin toimintamekanismi 

Yksilöllisen hammaskantoisen aktivaattorin toimintaperiaatteena on saada kasvatettua 

alaleuka konstruktiopurennan avulla eteenpäin tuotuun asentoon, jolloin profiili 

paranee. Aktivaattoria käytettäessä potilas joutuu tuomaan alaleukaa eteenpäin 

suhteessa yläleukaan. Tämä aiheuttaa venymistä kasvojen lihaksistossa. Lihasten 
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pyrkiessä palautumaan lepopituuteensa, välittyy voima lihaksista kojeen kautta 

hampaisiin, alveoliharjanteisiin ja keskikasvoihin. Yläleukaa vastaan voima on 

taaksepäin ja alaleuassa eteenpäin. Aktivaattorilla pyritään antamaan alaleualle 

mahdollisuus optimoida maksimaalinen luustollinen kasvu. Ylipuhjenneet liian pystyt 

yläetuhampaat estävät alaleuan kasvua eteenpäin ja edellytys aktivaattorihoidon 

aloitukselle on silloin normalisoida etuhampaiden kallistuskulmaa kiinteäkojehoidolla. 

Hoidon aikana tapahtuu alaleuan ramuksen, nivelpään ja -kuopan uudelleen 

muotoutumista, mutta lapsen oman kasvupotentiaalin ylittävää kasvun stimuloitumista 

ei ole pystytty osoittamaan. Hoidon pyrkimyksenä on stimuloida leukanivelen kasvua 

ja/tai muuttaa nivelruston kasvusuuntaa. Hammasvallien uudelleen muotoutumisen 

seurauksena yläetuhampaat kallistuvat taaksepäin ja alaetuhampaat eteenpäin. Samalla 

ylätakahampaiden puhkeaminen estyy tai hidastuu niihin kohdistuvan paineen vuoksi. 

Alatakahampaiden puhkeaminen sallitaan sulkeutuvissa kasvumalleissa, jolloin purenta 

aukeaa. Avautuvissa kasvumalleissa purenta ei saa avautua yhtään enempää jolloin 

alatakahampaiden ei anneta puhjeta. (Virolainen ja Kleemola-Kujala 2007) 

Aktivaattoreita käytetään pääsääntöisesti öisin noin 10-20 tunnin ajan, jolloin 

kasvuhormonin eritys on suurinta ja kojeen vaikutus voimakkainta. 

2.3.3. Hoidon ajoitus 

Oikomishoidolla voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi purennan-, lihas- ja 

leukanivelongelmien sekä puheen ja kosmeettisen haitan kehittymiseen. (Pirinen 2008d) 

Onnistuneesti ajoitetulla oikomishoidolla on mahdollista välttää vaikea-asteisten 

hampaistollisten ja luustollisten purentavirheiden muodostuminen. Yleensä oikein 

ajoitettu sekä varhaisessa vaiheessa tehty oikomishoito lyhentää hoitoaikaa ja vähentää 

hoitokustannuksia. (Virolainen ym. 2008) Mitä suurempi epäsuhta purentaan on 

muodostumassa, sitä varhaisempaa hoitoa kasvava lapsi tarvitsee. Leukojen kasvua 

ohjaava hoito pyritään aloittamaan noin kaksi vuotta ennen kasvuspurttia eli tytöillä 8.5- 

10 ja pojilla 10.5- 11 vuotiaina. (Tammelin 1995). 

Aktivaattorihoidon ajoitus on erittäin tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. Siinä tulee 

ottaa huomioon sekä hampaistollinen että luustollinen kehitys pituuskasvua, 

kumulatiivista kasvukäyrää sekä kasvunopeuskäyrää hyväksi käyttäen. 

Lateraalikallokuvaa tarkastelemalla voidaan arvioida leukojen kasvua sekä kasvuspurtin 

alkua niskanikamien kehityksestä. Erillistä käsiröntgen-kuvastoa voidaan myös käyttää 
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kasvuspurtin arvioinnissa. Hoidon voi erittäin harvoin aloittaa jo 

maitohammasvaiheessa erittäin vaikeissa purennanpoikkeamissa. Hyvät mahdollisuudet 

hoidon onnistumiselle on toteuttaa aktivaattorihoito lapsen keskilapsuuden 

kasvupyrähdyksen aikana, jolloin usein tytöillä alaleuan kasvunlisäys on jopa 

suurempaa kuin murrosiän kasvupyrähdyksen vuosittainen kasvu. Suurehkoissa 

luustollisissa virheissä tulisi aktivaattorin olla käytössä viimeistään puberteetin 

kasvupyrähdyksen alkaessa. Kasvuspurtin alkua voidaan seurata niskanikamien 

kehitysvaiheita seuraamalla sekä käsien sesamoid-luun kehittymisestä röntgenkuvista. 

Suuria muutoksia ei enää saada aikaan kasvupyrähdyksen ollessa lopuillaan, joillakin 

muutokset voivat olla jopa epäedullisia vaikka syväpurenta pienenisikin. (Tammelin 

1995) 

2.3.4. Aktivaattorityypit 

Van Beek 

(Wikipedia) 

Kuva 6. Van Beekin aktivaattori 

Van Beek (kuva 6) on ekstraoraaliveto-aktivaattoriyhdistelmä, jonka aktivaattoriosaan 

kiinnitettyihin kasvokaariin on yhdistetty päälaenveto. Van Beekin aktivaattorilla 

pyritään korjaamaan horisontaalista ja vertikaalista ylipurentaa. Kyseisellä aktivaattorilla 

pyritään normalisoimaan kasvojen kuperaa luustoprofiilia. Päälaenveto pitää kojeen, 

yläleuan ja ylähampaiston paikoillaan, jopa hieman intrudoiden etuhampaita. Intruusio 

vähentää myös tarvittaessa ienhymyä. Lisäksi yläetuhampaat siirtyvät vähän taaksepäin 

ja kallistuvat palatinaalisesti, sekä yläposkihampaiden ja -välihampaiden puhkeaminen 

estyy, yläleuan kasvu hidastuu sagittaalisesti ja vertikaalisesti minkä seurauksena 

yläleuka pysyy paikoillaan. Alaetuhampaat kallistuvat usein vähän labiaalisesti ja niiden 

puhkeaminen estyy, kun taas alasivustan hampaat päästetään puhkeamaan. 

Alakasvokorkeuden suurenemiseen liittyy hampaiden puhkeaminen ja erityisesti 
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sulkeutuvassa kasvumallissa alaleuan kasvu stimuloituu. Alaleuan kasvun ajatellaan 

korjaavan noin yhden kolmasosan ylipurennan määrästä ja loput kaksi kolmasosaa tulee 

hampaiden siirtymisistä. Liian pystyt yläetuhampaat tulee kallistaa kiinteillä kojeilla 

normaaliin kallistuskulmaan ennen Van Beek-aktivaattorin käyttöönottoa, jotta olisi 

mahdollista saavuttaa vakaat purentakontaktit etualueelle. (Tammelin 1995) 

Andersen 

 (Wikipedia) 

Kuva 7. Andersenin aktivaattori 

Andersenin aktivaattori (kuva 7) estää etuhampaiden puhkeamista, mutta sallii 

poskihampaiden puhkeamisen jolloin vertikaalinen ylipurenta pienenee ja syväpurenta 

normalisoituu. Kuvasta poiketen kojeessa käytetään yleisesti Adams-pinteitä 

ensimmäisissä poskihampaissa. Yläposkihampaiden ja -välihampaiden mesio-

gingivaaliset kontaktit säilytetään, muuten kaikki puhkeamista estävät kohdat hiotaan 

akryylista pois. Erittäin syvää purentaa pyritään avaamaan alveoliharjanteiden 

vertikaalista kasvua sekä poski- ja välihampaiden puhkeamista edistämällä 

mahdollisimman tehokkaasti. Hoidon onnistumisen edellytyksenä on alaleuan 

sulkeutuva kasvumalli, jottei yläposkihampaiden puhjetessa ja purennan noustessa 

alaleuka kiertyisi alas ja taakse ja purenta avautuisi haitallisesti. Hoidon alussa 

alakasvokorkeuden on oltava pieni, koska hoidon myötä alakasvokorkeus kasvaa, kun 

purenta avautuu ja tulee hammaskantoiseksi. Aktivaattorihoidon vaikutuksesta alaleuan 

kasvu suuntautuu suoraan alas eli kasvu on vertikaalista ja alaleuka kiertyy taaksepäin. 

(Tammelin 1995) 
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Fränkel koje (FR-koje) 

 (Therapia odontologica) 

Kuva 8. Fränkel koje 

Fränkelin kojeen eli FR–kojeen (kuva 8) käyttöalue on sama kuin yksilöllisillä 

aktivaattoreilla ja se soveltuu erityisesti kehittyvän purentavirheen hoitoon, jossa 

virheellinen lihastoiminta saa aikaan poikkeavia pehmytkudospaineita hampaita ja 

alvoelilisäkkeitä vastaan. Koje vaikuttaa purentaan suun eteisestä käsin toimimalla 

hammaskaarien ulkopuolella. Kojeessa on yhdistetty toisiinsa teräslangoin huuli- ja 

poskipoimuun muotoillut akryylikilvet, jotka estävät lihaspaineita kohdistumasta 

hampaita ja alveolilisäkkeitä vasten sallien hampaiden puhkeamisen laajemmalle 

kaarelle. Kilvet voimistuttavat heikkoja lihaksia sekä hierovat ja venyttävät kireitä 

lihaksia. Kilvet saattavat saada aikaan jopa uuden alveoliluun muodostusta venyttämällä 

huulipoimun periostia. Koje koskettaa hyvin vähän hampaisiin, joten se ei vaikuta 

juurikaan hampaiden asentoihin. Fränkel-kojeita on olemassa useita tyyppejä 

erityyppisten purentaongelmien hoitoon; FR II distaalipurentojen hoitoon, FR III 

mesialipurentojen hoitoon ja FR IV avopurentojen hoitoon. Distaalipurentojen hoidossa 

käytettävä FR II poikkeaa aktivaattorista siten, ettei alaleuka lepää kojeen varassa 

mesialisessa konstruktiopurennan määräämässä asennossa. Protraktiolihakset 

kannattelevat alaleukaa aktiivisesti edessä ja stimuloivat aktivoituessaan kondyyliruston 

kasvua. Hoidon aikana kojetta voidaan aktivoida useita kertoja muutaman kuukauden 

välein muuttamalla sen alaosaa mesialisemmaksi pari millimetriä kerrallaan. (Virolainen 

ja Kleemola-Kujala 2007) 

2.3.5. Hoitotuloksen ylläpito 

Hoitotuloksen pysyvyyteen vaikuttavat suun alueen kudokset, toiminnallinen ympäristö 

sekä kasvun aikaiset muutokset. Kudoksien vaikutus purentaan nähdään 

parodontaaliligamentin (PDL), pehmytkudosten ja luun rakenteen palautumisena 

hampaiden päästyä purentavoimien vaikutuksen alaiseksi oikomishoidon loputtua 
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retentiovaiheessa. Hampaiden liikkumista aiheuttavat oikomishoidon jälkeiset 

parodontaaliset ja ienmuutokset ovat lyhytaikainen ongelma oikomishoidon päätyttyä. 

Parodontaaliligamentin uudelleen järjestäytyminen, gingivaalisten kollageeni- ja 

fibriinisäikeiden uusiutuminen kestään noin vuoden ajan. Siksi usein myös olisi hoidon 

jälkeisen retention syytä kestää vähintäänkin saman verran. Toiminnalliseen ympäristöön 

kuuluvat purentatoiminnan, poskien, kielen sekä huulten aikaansaama voima. 

Oikomishoidon päätyttyä toiminnallinen ympäristö luo uuden tasapainotilan. Mikäli 

hampaisto on ristiriidassa toiminnallisen ympäristön kanssa, tulisi hoitotuloksen 

säilyttämiseksi siirtyä elinikäiseen retentioon. Leukojen kasvulla on pidempi ja 

tärkeämpi vaikutus leukojen asemaan ja purentasuhteisiin oikomishoidon päätyttyä. 

Kasvun aikaisissa muutoksissa on huomioitava ja tärkeää erottaa hoitotuloksen 

palautuminen myöhäiskasvun aiheuttamista purennan muutoksista. Myöhäiskasvu ja 

alkuperäinen kasvu edustavat samaa kasvutapaa, joka pyrkii aiheuttamaan alaetualueen 

ahtautumista, horisontaalisen ja vertikaalisen ylipurennan palautumista, syvän purennan 

syvenemistä ja avopurennan avautumista. Hoitotuloksen pysyvyyden ennuste ja arvio 

hoidon jälkeen tarvittavan retention laadusta ja kestosta huomioidaan yksilöllisesti jo 

hoidon suunnitteluvaiheessa.  (Proffit 2013) 

Hoitovasteen pysyvyyttä lisäämään tarvitaan ylläpitovaihe, jolloin hoitotulosta 

stabiloidaan mekaanisesti saavutettuun purentaan.  Retention aikana hammasta 

ympäröivät side-ja luukudokset järjestäytyvät uudelleen, jolloin retention aikana tilanne 

tasapainottuu. Hoidon palautumista tapahtuu hyvästä retentiosta huolimatta erityisesti 

AII-luokan purennan hoidoissa. Palautumista tapahtuu yleensä yhden tai kahden 

millimetrin verran nopeasti hoidon päätyttyä, jolloin retention merkitys on suurin heti 

aktiivisen hoidon jälkeisinä kuukausina.  

Aktivaattorihoidon ylläpito tapahtuu samalla laitteella seuraten samalla hoidon 

hoitotuloksen pysyvyyttä ja toisaalta mahdollisia palautumismuutoksia. Retentio 

aloitetaan pitämällä kojetta ensin joka toinen yö, jonka jälkeen kojeen pito vähennetään 

muutamaan kertaan viikossa ja lopulta kertaan viikossa. Retention lopettamista 

suunniteltaessa on erityisesti huomioitava pitkään jatkuva kasvojen vertikaalinen kasvu 

ja epäily purennan syvenemisestä. Kun kojeen pito lopetetaan, voidaan tapauksesta 

riippuen laittaa alaetuhampaiden taakse kulmahammasvälille kiinteä retentiolanka. 

Retentiolanka estää hampaiden siirtymistä ja kiertymistä eli niiden ahtautumista 

uudelleen. (Proffit 2013) Retentiolangan käyttö ei ole kovin yleistä aktivaattorihoidon 
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jälkeen, vaan se on osa kiinteäkojehoidon retentiota, joka usein edeltää aktivaattorihoitoa 

tilanteissa joissa hammaskaarilla on ollut alkutilanteessa ahtautta tai hammaskaarten 

muodot eivät täsmää. Retentioajan tulisi olla vähintään yhtä pitkä kuin 

aktivaattorihoitoaika, erityisesti avautuvissa luustosuhteissa tarvitaan pitkä retentio. 

Retentio tulisi aloittaa vasta kunnes sivuhampaat/sivustat ovat vaihtuneet. (Tammelin 

1995) 

2.3.6. Aktivaattoreiden hoitovaikutuksista 

Rufin ja Bendeuksen tutkimuksessa (2007) tutkittiin Van Beek aktivaattorin 

hampaistollisia ja luustollisia vaikutuksia leukaniveleen ja ylä- ja alaleukaan hyvän ja 

huonon hoitomyöntyvyyden ryhmillä. Huonoksi hoitomyöntyvyydeksi laskettiin 

heikko yhteistyö, suun ja nielun ärsytys, suuhengitys, epäsuotuisa makuuasento ja 

kasvumalli sekä riittämätön kasvu hoitojaksolla. Horisontaalinen ylipurenta oli hoidon 

alussa yli neljä millimetriä kaikilla tutkimukseen osallistuneilla. Hoidon aikana ilmeni 

hyvin ko-operoivien ryhmässä horisontaalisen ylipurennan pienenemistä ja 

poskihammassuhteen paranemista sekä leukanivelen takaosan kehittymistä ja 

muovautumista. Tällöin esiintyi myös vähemmän alaleuan sulkeutuvaa kasvumallia, 

yläetuhampaiden kallistumista taaksepäin ja alaetuhampaiden kallistumista eteenpäin. 

Vastaavasti esiintyi yläposkihampaiden taaksepäin ja alaposkihampaiden eteenpäin 

siirtymistä. Huonon vasteen ryhmässä ei nähty merkittäviä hampaistollisia muutoksia. 

Tulokset puoltavat Van Beek aktivaattorihoidon edullista vaikutusta kondyylin 

kasvusuuntaan, samoin kuin ylä- ja alaleuan muutoksiin. (Ruf ja Bendeus 2007) 

 

Cassutt ja Pancherz (2007) tutkivat aktivaattorihoidon onnistumisprosenttia ja 

hyötysuhdetta retrospektiivisella monikeskustutkimuksella. Saksan ja Sveitsin kahdesta 

yliopistosta tutkimukseen osallistui 222 oikomislasta, joiden valintaperusteena oli 

muun muassa AII,1 purenta, aktivaattorihoito (Andersen, Herren, van Beek), kaikki 

tiedot oltava käytettävissä, ei poistettuja pysyviä hampaita, ei oireyhtymiä. Kun oli 

tutkittu AII,1-luokan purentasuhteen omaavia lapsia, aktivaattorihoito paransi 65%:lla 

huomattavasti hammaskaarten välistä suhdetta. Ihanteelliseen AI purennan 

lopputulokseen päästiin 27 % tapauksista. Hoitomyöntyvyyden tason katsottiin olevan 

ainoa merkittävästi hoidon hyvään lopputulokseen vaikuttanut tekijä. Aktivaattorihoito 

oli tehokkaampaa myöhäisemmässä eli toisessa vaihduntavaiheessa kuin 

ensimmäisessä vaihduntavaiheessa. (Cassutt ja Pancherz 2007) 



  16 

  

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkielman tarkoituksena oli tutkia retrospektiivisesti aktivaattoria distaali- ja 

syväpurennan hoidossa. Tavoitteena oli kartoittaa aktivaattorihoitojen hoitovaikutuksia, 

kun kyseessä on sagittaalinen ja/tai vertikaalinen purennanpoikkeama ja sitä oli hoidettu 

henkilökohtaisesti valmistetulla aktivaattorilla. Tutkimushypoteesi on, että hoidon 

alussa leukojen välillä oleva sagittaalinen ja vertikaalinen poikkeama saadaan hoidolla 

normalisoitua ja etualueen purenta vakaaksi ja hammaskantoiseksi. 

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

4.1. Tutkimusaineisto 

Kyseessä on retrospektiivinen rekisteritutkimus, jonka tutkimusaineisto koostuu Oulun 

kaupungin opetusterveyskeskuksessa hoidetuista oikomislapsista, jotka eivät kieltäneet 

tietojensa käyttämistä tutkimustyössä. Tutkittavaan ryhmään otettiin kaikki Oulun 

kaupungin terveyskeskukseen hoitoon tulleet oikomislapset noin viiden vuoden ajalta 

loppuvuodesta 2006 lähtien vuoden 2012 kevääseen. Hoito oli aloitettu osalla lapsista 

muualla ja hoitoa jatkettiin opetusterveyskeskuksessa. Osalla näistä lapsista näkyy myös 

opetusterveyskeskusta edeltävä oikomishoitohistoria. Joillakin lapsista hoito 

keskeytettiin lapsesta johtuvista syistä ennen hyvien hoitotulosten saavuttamista ja 

monella lapsella hoito jatkuu edelleen. Opetusterveyskeskuksessa oikomishoidossa 

olleita lapsia oli yhteensä 335, joista osalla hoito oli alkanut jo ennen 

opetusterveyskeskusta. 

Hammaslääketieteen kandidaatit Irene Leinonen ja Johanna Kartano kävivät läpi kaikki 

oikomislasten dokumentit tutkimusjaksolta Effica -potilastietojärjestelmässä. 

Potilaslistat valmistuivat keväällä 2012 ja sain ne valmiiksi tulostettuna alkuvuodesta 

2013. Valitsin listalta kaikki oikomislapset, joita oli hoidettu aktivaattorilla syksyyn 

2013 asti henkilötunnusten avulla Effica -potilastietojärjestelmästä. Potilasaineiston 

tutkimuskäyttöön haettiin lupa Oulun kaupungin hallinnosta terveydenhuollon 

palvelujohtajalta. 



  17 

Tutkittavaksi ryhmäksi muodostui 33 potilaan joukko, josta poimittiin tarkempaa 

tutkimusta varten 16 oikomispotilasta, joiden hoito oli kokonaan tai ainakin 

aktivaattorihoidon osalta päättynyt. Yhdeltätoista potilaalta saatiin lateraalikallokuvan 

perusteella määritetyt alku- ja loppuarvot, joista saatiin hyvää tietoa hoitotuloksista. 

Neljällä potilaalla hoito ei ollut päättynyt kuin aktivaattorihoidon osalta eikä 

lopputarkastusta ollut tehty. Yhden potilaan kohdalla hoito oli kokonaan keskeytetty 

eikä lopputarkastusta eikä kefalometrisia loppuarvoja täten saatu. Kaksi potilasta 

jätettiin kefalometristen tutkimusten ulkopuolelle, koska heillä oli avopurenta, ja koska 

heidän arvot poikkesivat liikaa muista, mikä taas olisi vaikuttanut liian voimakkaasti 

tuloksiin. Avopurentapotilaista olisi voinut muodostaa erillisen tutkittavien ryhmän, jos 

potilaita olisi ollut enemmän. Kaikilla 14 tutkimuksessa mukana olevilla oikomislapsilla 

oli sagittaalinen purennanpoikkeama, ja heitä hoidettiin henkilökohtaisesti valmistetulla 

aktivaattorilla. Käytettyä aktivaattoria oli harvoin tarkemmin määritelty tai kuvailtu 

potilastietoihin. Yleisimmin käytössä oli Van Beek -aktivaattori. Tähän tutkimukseen ei 

otettu mukaan purennanohjaimella tehtyjä hoitoja.  

Tutkimusaineisto koostui sekä poikittaisesta otoksesta ennen aktivaattorihoitoa että 

pitkittäisestä, joka oli osaotos edellisestä ja kattoi aktivaattorihoidon ajanjakson. 

Purentatiedot kirjattiin aktivaattorihoidon alussa ja lopussa. Poikittaisessa tutkimuksessa 

ennen aktivaattorihoitoa saatiin alkutiedot 33 oikomispotilaalta, joista poikia oli 24 ja 

tyttöjä 9. Pitkittäisotoksessa oikomislapsia oli 14, joista tyttöjä ja poikia oli saman 

verran eli kahdeksan kumpaakin.   

Tutkimuksen 33 oikomislapsesta 12 ei ollut mitään oikomiskojetta ennen 

aktivaattorihoitoa, tytöistä viidellä yhdeksästä (55.6 %) ja pojilla seitsemällä 24:stä 

(29.2 %).  Noin viidesosalla kaikista oikomislapsista (18%) oli LM-aktivaattori ainoana 

kojeena käytössä ennen aktivaattorihoitoa. Yhdistettynä muuhun edeltävään hoitoon LM 

oli käytössä joka kymmenennellä pojalla. Aktivaattorihoitoa edelsi 15% oikomislapsista 

niskaveto ja 24% kiinteät kojeet. Kahdella oikomislapsella oli käytetty yhtä 

oikomiskojetta aktivaattorihoidon jälkeen. 
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4.2. Tutkimusmenetelmät 

4.2.1. Purentasuhteet 

Tutkimuksessa usealla oikomislapsella oli ongelmana syväpurenta, joka voidaan 

luokitella vertikaaliseksi purennanpoikkeamaksi. Vertikaalista ylipurentaa on 

hampaiden koosta riippuen keskimäärin tällöin vähintään 5 mm ja/tai alaetuhampaiden 

peittoisuus on suuri, vähintään kaksi kolmasosaa. Syväpurennassa leukojen välillä on 

usein myös sagittaalista epäsuhtaa. Etualueen purentasuhteita kuvattiin horisontaalisella 

ja vertikaalisella ylipurennalla (hyp ja vyp, kuva 9). Molemmat arvot mitattiin 

interkuspaaliasemassa, jolloin hampailla oli maksimaalinen määrä kontakteja purtaessa 

hampaat yhteen. Mittaus suoritettiin kahden millimetrin välityksellä olevalla 

ientaskumittarilla ja mittaustulos ilmoitettiin yhden millimetrin tarkkuudella. 

Horisontaalinen ylipurenta (hyp) mitataan ylä- ja alaetuhampaiden horisontaalisena 

etäisyytenä, yleensä ensimmäisen alaetuhampaan labiaalipinnan pulleimmasta kohdasta 

vastaavan yläetuhampaan labiaalipinnalle. Vertikaalinen ylipurenta (vyp) mitataan ala-ja 

yläetuhampaiden inkisaalikärkien kohtisuorana etäisyytenä toisistaan eli kuinka paljon 

yläetuhampaat peittävät alaetuhampaita vertikaalisesti. Etuhampaiden ollessa kärjittäin 

ovat sekä hyp että vyp arvoltaan 0. Alaetuhampaiden ollessa yläetuhampaita 

labiaalisemmin on hyp negatiivinen. Vyp on negatiivinen, kun etuhampaiden kärkien 

väliin jää tilaa vertikaalisesti. Pysyvässä hampaistossa pidetään yleisesti kuutta 

millimetriä rajana suurentuneelle horisontaaliselle ja vertikaaliselle ylipurennalle. 

(Pohjois-Suomen kohortti 1966 syntyneet 2012) 

(Wikipedia) 

Kuva 9. Horisontaalinen ja vertikaalinen mittausmenetelmä. 

Leukojen välinen sagittaalinen ero nähdään poskihampaiden vääristyneenä suhteena, 

jolloin usein on paljon horisontaalista ylipurentaa. Tutkittava 14 potilaan ryhmä jaettiin 
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horisontaalisen ylipurennan mukaan pienen (HYP= 0-4 mm) ja suuren (HYP> 4 mm) 

ylipurennan ryhmään.  Toinen ryhmittelyperuste oli jakaa edellinen ryhmä Angle -

luokituksen mukaan distaali- ja normaalipurennan ryhmiin. Normaalipurennan ryhmään 

kuuluvien molaarien suhde oli AI tai K (kuspittainen). Distaalipurennan ryhmään 

hyväksyttiin täydellinen AII-purenta, mutta myös toispuoleinen AII-purentasuhde. 

Tällöin toisen puolen purenta saattoi olla joko K tai AI. Distaalipurennan ryhmässä oli 

kuusi oikomislasta, joista viisi oli poikia ja yksi tyttö. Normaalipurennan ryhmässä 

oikomislapsilla oli AI- ja/tai K purentasuhde. Normaalipurennan ryhmässä oli 

kahdeksan oikomislasta, joista seitsemän oli tyttöä ja yksi poika. (Taulukko 3) 

4.2.2. Kefalometria 

(Wikipedia) 

Kuva 10. Lateraalikallokuva  

Tutkimusta varten taltioitiin tiedot aktivaattorihoidon aloitus- ja lopetuspäivämääristä, 

lasten ikä hoidon alussa ja lopussa, purentasuhteet, muut hoidot sekä sukupuoli. 

Kefalometriset tiedot kerättiin kaikilta niiltä, joille oli tehty sekä hoidon alku- että 

lopputarkastus. Alku- ja lopputarkastusten kefalometrisistä tiedoista kerättiin yläleuan ja 

kallonpohjan (SNA), alaleuan ja kallonpohjan (SNB), ala- ja yläleuan (ANB)), 

mandibulaaritason ja palatinaalitason (ML-PL), kallonpohjan ja palatinaalitason (SNL-

PL), mandibulaaritason ja kallonpohjan (ML-SN), yläetuhampaiden ja palatinaalitason 

(1-PL), alaetuhampaiden ja mandibulaaritason (1-ML) välisiä kulmia sekä 

takakasvokorkeuden suhde etukasvokorkeuteen (TKK/EKK%), alaetukasvokorkeus 

(AKK%) ja leukakulma (Go). Osan tiedoista pystyi suoraan keräämään Efficasta, osan 

määritin ja mittasin itse lähinnä alkulateraalikallokuvista. Kefalometrisia arvoja 

vertailtiin Opetusterveyskeskuksessa käytössä oleviin suomalaisiin normaaliarvoihin.  
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4.3. Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset analyysit tehtiin käyttäen SPSS (IBM SPSS statistics version 20) ohjelmaa. 

Tulosten selvittämiseen käytettiin parittaisten otosten t-testiä. Jos kyseisen testin 

oletukset eivät olleet voimassa käytettiin Wilcoxonin testiä. Hyp- ja vyp-muutosta 

distaali- ja normaalipurennan sekä pieni/suuri horisontaalinen ylipurenta alkuryhmien 

mukaan testattiin riippumattomien otosten t-testillä. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä 

kun p ≤ 0.05. 

 

5. TULOKSET 

 

Potilaiden alkutarkastusikä vaihteli 8.1 vuodesta 14.1 vuoteen (keskiarvo 11.1 vuotta). 

Oikomishoidon aloitusikä puolestaan vaihteli 9.1 vuodesta 14.3 vuoteen (keskiarvo 

12.2). Sukupuolten välillä ei juurikaan esiintynyt eroavaisuuksia alkutarkastusiässä eikä 

oikomishoidon aloitusiässä. Hoidon lopetusiässä oli suurta vaihtelua vajaasta 9.8 

vuodesta 17.3 vuoteen. Keskimäärin oikomishoito loppui 14.3 vuoden ikäisenä 

molemmilla sukupuolilla. Oikomishoidon kesto vaihteli 0.6 vuodesta 3.5 vuoteen. 

Tytöillä oikomishoidon kesto vaihteli enemmän kuin pojilla. Keskimäärin hoito kesti 

2.1 vuotta. Horisontaalinen ylipurenta muuttui enemmän kuin vertikaalinen ylipurenta 

aktivaattorihoidon vaikutuksesta. Yksilöllisesti valmistetun aktivaattorin ensisijainen 

vaikutus onkin leukojen välisen horisontaalisen eron pienentäminen. Keskimäärin hyp 

pieneni 2.2 mm ja vyp vastaavasti 1.5 mm. Tytöillä hyp-muutos (2 mm) oli hieman 

poikien muutosta (1,4 mm) suurempaa. (Taulukko 2) 

Taulukko 2. Taulukossa on kuvattu tutkittavien iät purennan tutkimisen, hoidon aloituksen ja 

lopetuksen aikaan sekä aktivaattorihoidon kesto vuosissa. Hoitotulosta on kuvattu hyp- ja vyp -

muutosten keskiarvoina millimetreinä. 

 tytöt (8) pojat (8) kaikki (16) 

 k.a. SD Min-Max k.a. SD Min-Max k.a. SD Min-Max 

alkutark.ikä 11.3 ±1.63 8.7-14.1 10.9 ±2.29 8.1-13.7 11.1 ±1.91 8.1-14.1 

aloitusikä 12.1 ±1.45 9.2-14.3 12.1 ±1.92 9.1-14.2 12.2 ±1.59 9.1-14.3 

lopetusikä 14.3 ±1.99 11.1-17.3 14.0 ±2.41 9.8-16.7 14.3 ±2.17 9.8-17.3 

hoidonkesto 2.1 ±0.97 0.6-3.5 1.9 ±1.09 1.0-3.4 2.1 ±1.02 0.6-3.5 

HYP muutos 2.0 ±1.34 0-4.0 1.4 ±1.8 -1.0-4.0 2.1 ±1.28 0-4.0 

VYP muutos 1.2 ±0.96 0-3.0 1.3 ±1.22 -0.8-3.0 1.5 ±0.91 0-3.0 
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Lopullinen potilasryhmä (n=14) jaettiin horisontaalisen ylipurennan mukaan pienen 

(hyp=0-4 mm) ja suuren (hyp>4 mm) ylipurennan ryhmiin (taulukko 3). Suuren ja 

pienen ylipurennan ryhmien välillä oli hoidon alussa eroa horisontaalisessa 

ylipurennassa 2.7 ja hoidon lopussa 1.1 mm. Hyp-muutos oli erittäin merkitsevää 

suuren ylipurennan ryhmässä ja pienen ylipurennan ryhmässäkin merkitsevää (taulukko 

3). Vertikaaliset muutokset olivat kaikissa ryhmissä tilastollisesti erittäin merkittäviä. 

Oletus, että kun alkutilanteessa oli suurempi hyp, niin myös muutos alku- ja 

lopputilanteiden välillä olisi suurempaa, toteutui (liite1(1)). Tilastollisesti aktivaattorin 

hoitovaikutus ylipurentaan oli pienen ja suuren hyp-ryhmän välillä merkitsevä 

(p<0.015). Hoidon lopussa hyp vaihteli eniten suuren ylipurennan ryhmässä. 

Aktivaattorihoidon vaikutus vertikaaliseen ylipurentaan oli molemmissa ryhmissä noin 

1.5 mm, mikä oli tilastollisesti hyvin merkitsevää. 

Taulukko 3. Aktivaattorihoidon vaikutus tarkasteltuna horisontaalisten ylipurennan ja 

sivualueen purentasuhteen näkökulmasta. 

Ryhmät   Alku Loppu Hoitovaikutus   

 Muuttuja N ka(mm) SD ka(mm) SD muutos (mm) p1-arvo p2-arvo 

HYP 0-4 HYP 6 3.5 0.55 2.3 0.82 1.2 0.013* 0.015 

HYP >4 HYP 8 6.2 1.73 3.4 2.35 2.8 <0.001*** 

HYP 0-4 VYP 6 4.9 1.02 3.3 1.21 1.6 <0.001*** 0.688 

HYP >4 VYP 8 4.8 0.89 3.4 0.95 1.4 <0.001*** 

norm.purenta HYP 8 4.4 1.18 2.6 0.90 1.8 0.006** 0.530 

distaalipurenta HYP 6 5.8 2.48 3.5 2.74 2.3 0.005** 

norm.purenta VYP 8 4.9 0.99 3.5 1.22 1.4 <0.001*** 0.688 

distaalipurenta VYP 6 4.8 0.88 3.2 0.75 1.6 <0.001*** 

ka = keskiarvo, SD = hajonta, N = lukumäärä, p1 = merkitsevyys ryhmän sisällä, p2 = kahden 

vertailuryhmän välillä, p = merkitsevyys; * ≤ 0.05, ** ≤ 0.01, *** ≤ 0.001 

Hoitovaikutuksen muutosta ryhmien välillä on testattu t-testillä 

Toinen tarkastelutapa oli jakaa potilasryhmä Angle -luokituksen mukaan distaali- ja 

normaalipurennan ryhmiin. Sekä normaali- että distaalipurennan ryhmässä 

horisontaalisen ylipurennan muutos oli tilastollisesti merkitsevä. Normaalipurennan 

ryhmässä hyp pieneni 1.8 mm ja distaalipurennan ryhmässä 2.3 mm. Ne, joilla hyp oli 

alkutilanteessa suurempi, oli myös hyp-muutos suurempi. Vertikaalisen ylipurennan 



  22 

muutos oli tilastollisesti hyvin merkitsevä molemmissa ryhmissä. Normaalipurennan 

ryhmässä vyp pieneni 1.4 mm ja distaalipurennan ryhmässä 1.6 mm. Normaali- ja 

distaalipurennan ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa muutosten suuruudessa.  

 

5.2. Kefalometriset tulokset 

Kefalometriset tiedot kerättiin pitkittäistutkimuksen 14 oikomislapselta, joiden 

aktivaattorihoito oli päättynyt ja joilta oli saatu kerättyä kefalometriset alku- ja 

loppuarvot (taulukko 4). 

 Taulukko 4. Kefalometrisia arvoja ennen aktivaattorihoidon alkua ja sen päätyttyä. 

ka = keskiarvo, SD = hajonta, Min-Max = minimi ja maksimi arvot, N = lukumäärä,  

p = merkitsevyys; * ≤ 0.05, ** ≤ 0.01, *** ≤ 0.001 

Muuttujien alku- ja loppuarvon vertailu parittaisten otosten t-testillä tai Wilcoxonin testillä. 

 

Alaleuan ja kallonpohjan suhde (SNB) oli hoidon alussa keskimäärin 77.4˚ ja kasvoi 

aktivaattorihoidon aikana 1.8˚ saavuttaen normaalit raja-arvot. Pienen ylipurennan 

Kefalometria norm.arvot  ka SD Min-Max N p 

SNA (˚) 82.0±3.0˚ alku 81.7 ±3.52 77.0-85.0 11 0.449 

  loppu 82.5 ±2.70 76.1-85.5 11  

SNB (˚) 78.0±3.0˚ alku 77.4 ±3.46 72.0-81.5 11 0.062 

  loppu 79.2 ±3.08 73.1-82.2 11  

ANB (˚) 4.0±2.0˚ alku 4.4 ±1.96 2.0-7.5 11 0.011* 

  loppu 3.2 ±2.22 0.7-7.2 11  

Leukojen suhde kalloon ja toisiinsa vertikaalisesti ja alaleuan kasvumalli  

<ML-PL (˚)   27.0±2.0˚ alku 26.1 ±5.37 18-32 10 0.886 

  loppu 26.2 ±4.95 17.6-32.7 10  

SNL-PL (˚) 7±2.3 alku 7.5 ±2.02 5.5-10  9 0.797 

  loppu 9.9 ±10.83 2.5-10.5  9  

<ML-SN 32.0±5.0˚ alku 33.7 ±5.81 24-44 10 0.234 

  loppu 32.4 ±5.74 25.1-43.1 10  

<Go (˚)     127.0˚ alku 125.0 ±6.70 115.5-134 11 0.465 

  loppu 121.6 ±10.77 100.9-133.2 11  

TKK/EKK % 62-64 alku 63.7 ±7.00 52.9-71.4 8 0.140 

  loppu 68.0 ±4.22 63.3-73.5 8  

AKK (%) 54.2 alku 56.3 ±5.02 52.2-70 10 0.375 

  loppu 55.9 ±1.84 53.8-58.6 10  

Etuhampaan kallistuskulma leukaan ja toisiinsa nähden  

1-PL (˚) 111.0±8.0˚ alku 110.4 ±7.34 108-117 11 0.845 

  loppu 110.9 ±4.64 103.7-118.5 11  

< 1-ML (˚) 96.0±6.0˚ alku 98.6 ±8.16 87.6-109 11 0.019* 

  loppu 94.4 ±8.23 81.6-104.9 11  

1-1 (˚) 134˚ alku 126.8 ±11.71 106.5-140.10 11 0.316 

  loppu 129.3 ±10.11 107.5-141.2 11  
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ryhmässä SNB oli hoidon alussa suurempi kuin suuren ylipurennan ryhmässä (liite 

1(2)). Erot kuitenkin tasoittuvat hoidon lopussa, mikä kuvaa aktivaattorin 

hoitovaikutusta (Taulukko 3). Ylä- ja alaleuan välinen kulma (ANB) oli hoidon alussa 

keskimäärin 4.4˚ ja pienentyi 0.8˚ hoidon aikana. Tilastollisesti ylä- ja alaleuan välinen 

ero (ANB) pieneni merkitsevästi aktivaattorihoidon aikana (p<0.011).   

Alaleuantason ja kallonpohjan suhde (<ML-SN) pieneni 1.3˚ lähestyen normaaliarvoa. 

Alasivualueen hampaiden annetaan puhjeta hoidon aikana, jotta vertikaalinen ylipurenta 

pienenee. Leukakulma (<Go) pienentyi alkuarvosta 3.4˚ ollen hoidon lopussa 

normaaliarvoa 5.4˚ pienempi, mutta lopputulos säilyy normaalihajonnan puitteissa 

(1SD). Keskimäärin neutraali alaleuan kasvumalli muuttui hoidon aikana sulkeutuvaan 

suuntaan, kun takakasvokorkeuden suhde etukasvokorkeuteen (TKK/EKK%) kasvoi 4.3 

%. Alkuarvojen hajonta oli hyvin suurta mitattaessa alaetukasvokorkeuden suhdetta 

kasvokorkeuteen (AKK%). Hoidon myötä hajonta pieneni huomattavasti, vaikkei 

keskimääräinen AKK juurikaan muuttunut alku- ja lopputilanteen välillä. Minimi- ja 

maksimiarvot olivat alkumittauksessa 52.2 % ja 70 % sekä loppumittauksessa 53.8 % ja 

58.6 % vastaavasti (liite 1(3)).  

Yläetuhampaiden kallistuskulma yläleukaan nähden (1-PL) kasvoi 0.5˚ lähestyen 

normaaliarvoa. Van Beekin aktivaattorilla on muista aktivaattoreista poiketen vaikutusta 

alaetuhampaiden lisäksi myös yläetuhampaiden kallistuskulmaan. Merkittävä (p<0.019) 

muutos oli alaetuhampaiden kallistumiskulman pieneneminen 4.2˚ alaleuantasoon 

nähden (1-ML). Normaaliarvoon verrattuna korkeahko alkuarvo normalisoitui hoidon 

myötä. Etuhampaiden välinen kulma (1-1) suureni 2.5˚ jääden silti noin viisi astetta 

normaaliarvoa pienemmäksi, mutta tuli lähemmäksi normaaliarvoa mikä on hoidon 

kannalta hyvin toivottavaa, kun tavoitteena ovat vakaat ja hammaskantoiset 

purentasuhteet hoidon päätyttyä. 
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6. POHDINTA 

 

Tutkimuksessa mukana olleista 33 oikomislapsesta reilulla kolmasosalla ei ollut mitään 

oikomiskojetta ennen aktivaattorihoitoa. Kahdella kolmasosalla aktivaattoria edelsi 

jokin muu oikomiskoje. Kahdella oikomislapsella oli käytetty yhtä oikomiskojetta 

aktivaattorihoidon jälkeen. Tämä kertoo siitä, että aktivaattori on myöhäisvaiheen 

oikomiskoje, jolloin hoidon aloituksen kanssa ei ole kiirettä. 

Horisontaalinen ylipurenta muuttui enemmän alku- ja loppumittausten välillä kuin 

vertikaalinen ylipurenta, molemmat pienenivät tilastollisesti kuitenkin erittäin 

merkitsevästi aktivaattorihoidon vaikutuksesta. Mitä suurempi hyp oli alkutilanteessa, 

sitä suurempi oli muutos alku- ja lopputilanteiden välillä (p<0.015). Lerstølin ja 

Üçüncün tutkimuksissa todettiin myös ylipurentojen huomattava pieneneminen (Üçüncü 

ja Türk 2000, Lerstøl ja Torget 2010).  

Alaleuan ja kallonpohjan suhde (SNB) kasvoi aktivaattorihoidon aikana saavuttaen 

normaalit raja-arvot. Samansuuntainen tulos saatiin myös vertailtaessa Altenburgerin, 

Üçüncün, Haralabakisin, Häggin ja Lerstølin tutkimustuloksia (Altenburger ja Ingerval 

1998, Üçüncü ja Türk 2000, Haralabakis ja Halazonetis 2003, Häggi ja Teuscher 2008, 

Lerstøl ja Torget 2010). Altenburgerin ja Ingervalin (1998) vertailututkimuksessa 

aloitusikä oli 11 vuotta, kun tässä tutkimuksessa se oli vuotta vanhempi. Tulos oli 

odotettu ja tavoiteltu, koska syväpurennan hoidon avulla pyritään avaamaan purentaa 

antamalla sivualueen hampaiden puhjeta, jotta vertikaalinen ylipurenta pienenee. 

Üçüncün ja Türkin (2000) tutkimuksessa alaposkihampaiden puhkeamisen lisäksi myös 

alaetuhampaat puhkesivat lisää, kun taas yläetuhampaat hieman intrudoituivat. Ylä- ja 

alaleuan välinen ero (ANB) pieneni tavoitellusti ja tilastollisesti merkitsevästi 

aktivaattorihoidon aikana (p<0.011). Tulosta tukevat myös aiemmat tutkijoiden 

Altenburger ja Ingerval (1998), Üçüncü ja Türk (2000), Haralabakis ja Halazonetis 

(2003) julkaisemat tulokset. Tämä on tavoiteltu hoitotulos, koska yleensä hoidon alussa 

leukojen välillä on sagittaalista eroa, joka pyritään hoidon avulla saamaan sopivan 

suuruiseksi, jotta leukojen suhde olisi optimaalinen ja etualueen purenta 

hammaskantoinen.  

Alaleuantason ja kallonpohjan suhde (<ML-SN) pieneni lähestyen normaaliarvoa. 

Alasivualueen hampaiden annetaan puhjeta hoidon aikana, jotta vertikaalinen ylipurenta 
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pienenee ja purenta avautuu. Lerstølin ja Torgetin (2010) tutkimuksessa alaleuan ja 

kallonpohjan suhde pieneni myös. Takakasvokorkeuden suhde etukasvokorkeuteen 

kasvoi mikä kertoo alaleuan kasvumallin muuttuneen hoidon aikana neutraalista 

sulkeutuvammaksi. Syväpurentapotilailla tulee huomioida oikomishoitoa 

suunniteltaessa onko alaleuan kasvumalli avautuva vai sulkeutuva. Avautuvassa 

kasvumallissa voi olla riski avopurennan muodostumiseen ja joissakin tapauksissa se 

voi olla kontraindikaatio aktivaattorihoidolle. 

AII-2-purennassa on pystyt etuhampaat ja ylä- ja alaetuhampaiden välinen kulma on 

suuri ja ylipuhkeamistaipumus on ongelma. Hoidossa kallistetaan etuhampaita 

normaaliin kulmaukseen ennen aktivaattorihoitoa ja tavoitellaan stabiileja 

purentasuhteita. Myös AII-1-purennassa etuhampaiden kulmaukset voivat olla 

poikkeavia. Tässä tutkimuksessa yläetuhampaiden kallistuskulma kasvoi yläleukaan 

nähden (1-PL) lähestyen normaaliarvoa, jolloin aktivaattorihoidolla saatiin 

tarkoituksenmukainen hoitotulos. Muiden tutkimuksissa, kun potilailla oli AII-1-

purentasuhde, ulkonevat yläetuhampaat kallistuivat tarkoituksenmukaisesti hieman 

taaksepäin (Altenburger ja Ingerval 1998, Bendeus ym. 2002). Myös tässä 

tutkimuksessa voimakkaasti eteenpäin kallistuneet yläetuhampaat tulivat pystymmiksi, 

lähemmäksi normaaliarvoa. 

Aktivaattori kallistaa alaetuhampaita labiaalisesti, mikä on hoidon tulosten kannalta 

yleensä tavoiteltua. Alun perin hyvin voimakkaasti labiaalisesti kallistuneet alaetuham-

paat voivat olla aktivaattorihoidon kontraindikaatio, eikä hoitoa usein tällöin suositella. 

Tässä tutkimuksessa kuitenkin alaetuhampaiden kallistuskulma alaleuantasoon (1-ML) 

nähden pieneni merkittävästi (p<0.019). Normaaliarvoon verrattuna korkeahko alkuarvo 

normalisoitui hoidon myötä. Alaetuhampaiden kulmauksen pieneneminen alaleukaan 

nähden on siis poikkeuksellinen muutos. Aktivaattoria edeltävien oikomislaitteiden hoi-

tovaikutuksella voi olla mahdollisesti vaikutusta tulokseen ja alaetuhampaiden kallis-

tuskulmaan. Altenburgerin tutkimuksessa alaetuhampaat kallistuivat labiaalisesti niin 

kuin aktivaattorihoidon tarkoitus yleensä on (Altenburger ja Ingerval 1998). Etuham-

paiden välinen kulma eli interinkisaalikulma (1-1) kasvoi jääden silti noin viisi astetta 

normaaliarvoa pienemmäksi. Suhdetta saatiin lähemmäksi normaaliarvoa mikä oli hoi-

don kannalta hyvin toivottavaa, kun tavoitteena ovat vakaat ja hammaskantoiset puren-

tasuhteet hoidon päätyttyä. Lerstølin ja Torgetin (2010) tutkimuksessa ala- ja yläetu-

hampaat kallistuivat taaksepäin, jolloin interinkisaalikulma kasvoi. Interinkisaalikulma 
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kasvoi myös Üçüncün ja Türkin (2000) tutkimuksessa. Mahdolliset vaihtelut purennassa 

ja etuhampaiden kallistuskulmissa vaikuttavat siihen mihin suuntaan etuhampaita pyri-

tään hoidolla kallistamaan tai onko siihen tarvetta. Valmiiksi labiaalisesti kallistuneiden 

etuhampaiden taaksepäin kallistus voi olla hoitomuutoksena edullinen ja tavoiteltukin, 

niin kuin tässä tutkimuksessa, jotta oikeat etuhampaiden kallistuskulmat ja purentasuh-

teet oli mahdollista saavuttaa. 

Tutkimustulokset kertovat aktivaattorin hyvistä hoitovaikutuksista. Ylipurennat piene-

nivät suurimmalla osalla oikomispotilasta lähelle normaaliarvoja. Hyp-muutos oli erit-

täin merkitsevää suuren ylipurennan ryhmässä ja pienen ylipurennan ryhmässäkin mer-

kitsevää. Vertikaaliset muutokset olivat kaikissa ryhmissä tilastollisesti erittäin merkit-

seviä. Alaleuan ja kallonpohjan suhde (SNB) kasvoi aktivaattorihoidon aikana saavutta-

en normaalit raja-arvot. Pienen ylipurennan ryhmässä SNB oli hoidon alussa suurempi 

kuin suuren ylipurennan ryhmässä. Ylä- ja alaleuan välinen sagittaalinen ero (ANB) 

pieneni tilastollisesti merkitsevästi aktivaattorihoidon aikana (p<0.011). Alaleuantason 

ja kallonpohjan suhde (<ML-SN) pieneni lähestyen normaaliarvoa. Alaetuhampaiden 

kallistumiskulma pieneneni tilastollisesti merkittävästi (p<0.019) alaleuantasoon nähden 

(1-ML). Etuhampaiden välinen kulmaus (1-1) suureni lähemmäs normaaliarvoa mah-

dollistaen etualueen vakaan ja hammaskantoisen purennan. Pääosin tulokset olivat yh-

denmukaisia vertailtaessa vastaavanlaisiin tutkimustuloksiin. Ainoastaan alaetuhampai-

den kallistuskulman pieneneminen poikkesi merkittävästi aiemmista tutkimustuloksista. 

Tässä tutkimuksessa normaaliarvoon verrattuna korkeahko alkuarvo normalisoitui hoi-

don myötä. Tutkimushypoteesin oletuksena oli, että hoidon alussa leukojen välillä oleva 

sagittaalinen ja vertikaalinen purennanpoikkeama saadaan hoidolla normalisoitua ja etu-

alueen purenta vakaaksi ja hammaskantoiseksi. Tutkimushypoteesi toteutui pääosin hy-

vin, koska suurimmalla osalla oikomispotilaista sagittaalinen ja vertikaalinen ero nor-

malisoitui. Aktivaattorihoidolla saavutettiin keskimäärin hyvä hoitotulos kohtuullisessa 

hoitoajassa. 
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