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Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee kalvo-oikomista hoitomuotona ja vertaa sitä kiinteään 

kojeoikomiseen. Tutkielman aineisto etsittiin käyttämällä Pubmedia sekä Google Scholaria. 

Kalvo-oikominen perustuu läpinäkyvästä muovista yksilöllisesti valmistettuihin kalvoihin, 

jotka kattavat koko hammaskaaren. Kalvojen suunnittelu tapahtuu tietokoneavusteisesti. 

Hoidon tehostamiseksi mukana voi olla hampaisiin kiinnitettäviä otepintoja sekä 

hammaskaarten välisiä kumivetoja.  

Kalvo-oikominen on tehokas hoitomuoto erityisesti potilaille, joilla on yksinkertainen 

purentavirhe ja vähäiset ylipurennat. Avopurentaa eikä yli 15 asteen rotaatiota ole 

suositeltavaa hoitaa kalvo-oikomisella. Kalvo-oikominen mahdollisesti aiheuttaa vähäisempää 

juuren resorptiota, mutta tutkimusten väliset löydökset ovat hieman ristiriidassa. 

Parodontaalinen terveys ja sitä kuvaavat indeksit säilyvät kalvo-oikomisen aikana parempana 

kuin kiinteän kojeoikomisen aikana. Kalvojen suusta poistettavuus vaikuttaa positiivisesti 

suuhygienian ylläpitoon. Kalvo-oikomisen aiheuttama kivun määrä on samaa luokkaa kuin 

kiinteillä oikomiskojeilla. 
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1. JOHDANTO 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa syvennytään kirjoitushetkellä tarjolla oleviin tutkimuksiin 

kalvo-oikomisesta. Tavoitteena on saada tarkempi kuva kalvo-oikomisen rajoitteista ja 

mahdollisuuksista sekä siitä, miten kalvo-oikominen vertautuu perinteiseen kiinteään 

kojeoikomiseen hoitomuotona. Kalvo-oikominen on kovaa vauhtia yleistyvä hoitomuoto, 

joten on tärkeää, että ammatinharjoittajilla on hyvä käsitys hoitomuodon ominaisuuksista, 

jotta kalvo-oikomista käytettäisiin indikoidusti ja hyvin hoitotuloksin. Katsauksessa 

keskitytään kalvo-oikomisen ennustettavuuteen ja tehokkuuteen. Lisäksi tarkastellaan 

hoitomuotojen vaikutusta hampaan juuren resorptioon, parodontaaliseen terveyteen sekä 

mahdolliseen kipuun hoidon aikana. Tutkimusongelmia on kaksi: minkälaista tietoa on 

olemassa kalvo-oikomisesta hoitomuotona sekä kuinka kalvo-oikominen vertautuu 

perinteiseen kiinteään kojeoikomiseen? 

 

 

 

 

2. TUTKIMUSAINEISTO 

Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tutkimukset haettiin netistä Pubmedistä sekä Google 

Scholarista. Avainsanoina käytettiin muun muassa termejä clear aligners, orthodontics, 

aligners, efficacy, periodontal health ja resorption. Tutkimusaineistossa vanhin tutkimus on 

vuodelta 1996 ja uusin vuodelta 2021. Osa tutkimuksista on satunnaistettuja kontrolloituja 

tutkimuksia ja osa systemaattisia katsauksia. Mukana on myös pilottitutkimus.  

 

3. YLEISTÄ KALVO-OIKOMISESTA 

Kalvo-oikominen on kovaa vauhtia yleistyvä ortodonttinen hoitomuoto. Nykyaikaisen 

kalvo-oikomisen takana on Kaliforniassa vuonna 1997 perustetun Align Technology -

yrityksen tuottamat Invisalign-kalvot, jotka saivat Yhdysvaltojen FDA:n (Food and Drug 
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Administration) hyväksynnän ortodonttiseen käyttöön vuonna 1998. Vuoteen 2021 

mennessä pelkästään Invisalign-kalvoilla hoidettuja potilaita oli maailmassa noin 12,2 

miljoonaa sekä Invisalign-koulutuksen saaneita hammaslääkäreitä yhteensä noin 212 

tuhatta (Align Technology 2021). Kalvojen kehittyminen onnistui materiaalikehityksen, 

3D-mallinnoksen ja 3D-tulostuksen myötä, mutta kalvo-oikomisen kaltainen hoitomuoto 

oli keksitty jo 1940-luvulla H.D. Keslingin ansiosta. Kesling suunnitteli urheilussa 

käytettävää suusuojusta muistuttavan muovista valmistetun kojeen, jonka oli tarkoitus 

suoristaa hampaita. Nykyään Invisalignin ohelle on tullut monia muita kalvo-

oikomiskojeita, mutta Invisalign on suosituin tuote. Kaikkia eri valmistajien kalvoja 

kuitenkin yhdistää se, että ne ovat valmistettu lämpömuovatusta kirkkaasta muovista, 

mutta niiden ortodonttiset ominaisuudet kuitenkin vaihtelevat.  (Weir 2017) Muita 

oikomiskalvojen valmistajia ovat muun muassa ClearCorrect, Candid, TrioClear ja 

SmileDirectClub. 

 

Oikomishoidon aluksi potilaan purennasta suoritetaan digitaalinen skannaus, jonka 

perusteella valmistetaan kalvot. Eri valmistajilla skannerit ja materiaalit vaihtelevat, mutta 

suurin valmistaja Align Technology käyttää omaa iTero Element -skanneria sekä 

materiaalina vuonna 2013 lähtien itse kehittämäänsä SmartTrack-muovia. Eri valmistajien 

tietokoneohjelmilla pystytään mallintamaan potilaan hampaiden ennustettuja liikkeitä 

oikomishoidon edetessä. Kalvoja vaihdetaan aina tietyn ajan välein seuraavaan kalvoon, 

esimerkiksi Invisalign-kalvoilla vaihtoväli on 1-2 viikkoa. Vuodesta 2016 lähtien Align 

Technology on ilmoittanut omilla nettisivuillaan, että Invisalign-kalvoja voisi 

mahdollisesti vaihtaa jopa vain yhden viikon välein. Hoidon aikana on myös 

kontrollikäyntejä hammaslääkärin luona, jolloin varmistetaan hoidon suunniteltu 

eteneminen ja purennan muutokset. Hampaisiin voidaan myös kiinnittää erilaisia paikka-

aineesta valmistettuja otepintoja ja voimaharjanteita, joiden avulla kalvot saadaan 

tuottamaan tarkempi voima hampaisiin parantaen hampaiden liikkeiden ennustettavuutta. 

Otepintojen ja harjanteiden lisäksi oikomiskalvoihin voidaan liittää kumivetoja hampaiden 

ohjaamiseksi. Jotta hoito onnistuisi halutulla aikataululla, tulee kalvoja pitää suussa 

vähintään noin 20 tuntia vuorokaudessa. (Align Technology 2022) Kalvot tulee poistaa 

suusta ruokailun ja hampaiden puhdistuksen ajaksi. Syömisen jälkeen tulisi hampaat 

harjata ennen kalvojen takaisin asettamista. Liian vähäinen kalvojen käyttö pidentää 

suunniteltua hoitoaikaa.  
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Kuva 1. Invisalign-merkkiset oikomiskalvot. (Kuvan lähde: Sini Eriksson) 

 

Kuva 2. Tarkempi kuva hampaiden pinnalla olevista otepinnoista sekä ylä- ja alakalvojen 

välisistä kumivedoista. (Kuvan lähde: Sini Eriksson) 

 

 

 

4. LIIKKEIDEN ENNUSTETTAVUUS JA TARKKUUS 

Valitun hoitomuodon tehokkuus ja ennustettavuus ovat oleellisia asioita, jotka 

oikomishoitoa suorittavan hammaslääkärin tulee osata arvioida. Eri hoitomuotojen 

tehokkuus sekä hampaiden liikkeiden ennustettavuus voi vaihdella merkittävästi. 

Liikkeiden hyvä ennustettavuus on tärkeää toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
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Rossinin ym. vuonna 2015 julkaisemassa systemaattisessa katsauksessa arvioitiin 

oikomiskalvojen tarkkuutta hampaiden liikuttamisessa. Katsauksessa tarkasteltiin yhteensä 

11:ta tutkimusta, joissa oli yhteensä 480 potilasta ja hoitomuotona kaikissa tutkimuksissa 

toimi Invisalign-kalvot. Tutkimuksista viisi oli prospektiivisia ei-satunnaistettuja, neljä 

retrospektiivisiä ei-satunnaistettuja ja kaksi prospektiivisia satunnaistettuja tutkimuksia. 

Intruusiossa paras tarkkuus saavutettiin maksillaarisissa (45 %) ja mandibulaarisissa (47 

%) keski-inkisiiveissä. Tutkimuksien perusteella intruusio oli tarkkuudeltaan 

huonoimmillaan maksillaarisissa lateraalisissa inkisiiveissä (33 %). Ekstruusio oli liike, 

jota pystyttiin ennustamaan huonoiten, etenkin maksillaaristen (18 %) ja mandibulaaristen 

(25 %) keski-inkisiivien ekstruusion tarkkuus oli heikointa. Yhdessä tutkimuksista, jossa 

seurattiin 51:tä potilasta, havaittiin kuitenkin, että oikomiskalvoilla pystyttiin riittävästi 

kontrolloimaan vertikaalista bukkaalista purentaa. (Clements ym. 2003) 

Retrospektiivisessä tutkimuksessa, jossa verrattiin kalvo-oikomista ja kiinteä 

kojeoikomista OGS-pisteytyksellä (Orthodontics Objective gradind system) molemmat 

hoitometodit saivat samansuuruisia pisteytyksiä reunaharjujen kohdistuksesta. (Djeu ym. 

2005) Kahdessa tutkimuksista (Kravitz ym. 2008 ja Kravitz ym. 2009) arvioitiin rotaation 

tarkkuutta kalvo-oikomishoidossa. Kulmahampaiden rotaation tarkkuus tutkimuksissa oli 

36 % ja 32 %. Jälkimmäisessä tutkimuksessa parempi rotaation ennustettavuus havaittiin 

maksillaarisissa keski-inkisiiveissä (55 %) ja mandibulaarisissa lateraalisissa inkisiiveissä 

(52 %). Tutkimuksissa ilmeni, että rotaatiokulman kasvaessa liikkeen ennustettavuus laski. 

Kravitz ym. vuoden 2009 tutkimuksessa oikomiskalvoilla suoritetun mesiodistaalisen 

kallistuksen keskimääräinen tarkkuus oli 41 %, tarkkuus oli korkein lateraalisissa 

inkisiiveissä ja heikoin kulmahampaissa sekä maksillaarisissa keski-inkisiiveissä. Samassa 

tutkimuksessa linguaalinen kallistus (53 %) oli huomattavasti paremmin ennustettavissa 

kuin bukkaalinen kallistus (38 %). (Kravitz ym. 2009) Djeun ym. tutkimuksessa taas 

havaittiin korkea ennustettavuus ylämolaarien distaloinnissa (88 %) kun oikomiskalvojen 

lisänä oli otepintoja. (Djeu ym. 2005) Katsauksessa olleiden tutkimusten perusteella 

tutkijat totesivat kalvo-oikomisen olevan tehokasta yksinkertaisten purentavirheiden 

korjaamisessa potilaalla, jolla on pienehköt ylipurennat. Oikomiskalvoilla suoritettu 

intruusio oli verrattavissa tehokkuudeltaan jatkuvalla kaarilangalla tehtyyn intruusioon. 

Ylämolaareiden distalointi oli ennustettavissa 1,5 mm asti. Huomioitavaa on, että otepinnat 

hampaan pinnalla saivat aikaan parhaiten ennustettavan liikkeen. Kalvo-oikomista ei 

kuitenkaan suositella avopurennan hoitamiseen, sillä oikomiskalvoilla suoritettu 
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hampaiden ekstruusio on vähiten tarkka liike, joka voi muihin liikkeisiin verrattuna johtaa 

suurempaan deviaatioon. Oikomiskalvoilla tehty rotaatio oli tutkimuksien perusteella 

melko huonosti ennustettavissa ja kontrolloitavissa, etenkin hampaissa, joiden kruunu oli 

muodoltaan lieriömäinen, esimerkiksi premolaareissa. Rotaation ennustettavuuteen vaikutti 

merkittävästi hampaaseen lisätyt otepinnat sekä liikkeen määrä yksittäisten kalvojen 

välillä. Erityisesti yli 15 asteen rotaatioissa oikomiskalvoilla suositeltavaa olisi käyttää 

otepintoja ja yksittäisten kalvojen välinen muutos tulisi olla pienempi kuin 1,5 astetta. 

Onnistunut kalvo-oikominen ei perustukaan pelkille kalvoille. Jotta ortodonttiset liikkeet 

olisivat ennustettavissa, vaativat kalvot lisäkseen otepintoja, voimaharjanteita, 

hammaskaarten välisiä kuminauhoja, hampaiden interproksimaalista hiomista ja kalvojen 

erikoisgeometriaa, kuten korotettuja painepisteitä. Tutkijat kuitenkin toteavat, että lisää 

laadukkaita tutkimuksia riittävän suurilla potilasryhmillä tulisi suorittaa, jotta saataisiin 

näyttöön perustuvia tutkimustuloksia (Rossini ym. 2015b)  

 

Galan-Lopez (2019) työryhmineen julkaisivat systemaattisen katsauksen Invisalign-

kalvoilla suoritettujen ortodonttisten liikkeiden tarkkuudesta ja tehokkuudesta. 

Katsauksessa oli mukana 15 tutkimusta, joista kahdeksan oli mukana myös Rossinin ym. 

systemaattisessa katsauksessa. Myös Rossinin ym. systemaattinen katsaus sisällytettiin 

vertailuun. Galan-Lopezin katsauksen oli tarkoitus olla vielä kattavampi arvio kalvo-

oikomisesta verrattuna edellisiin katsauksiin. Kalvoilla suoritettujen ortodonttisten 

liikkeiden tarkkuus oli 55-72 %-luokkaa eri tutkimuksissa. Tarkkuuteen vaikutti kalvojen 

vaihtoväli, kahden tutkimuksen mukaan suurin osa hampaan liikkeestä tapahtuu kalvon 

käytön ensimmäisen viikon aikana. Yhdessä tutkimuksista, jossa tarkasteltiin vain 

kulmahampaita liikkeiden tarkkuus oli vain 35,8 %. Heikoiten ennustettavat liikkeet 

oikomiskalvoilla olivat rotaatio sekä vertikaaliset liikkeet. Rotaatioliikkeille suositellaan 

interproksimaalista hiomista sekä maksimissaan 1,5 asteen rotaatiota per kalvo. Yli 15 

asteen rotaatiota ei suositella tehtäväksi yksinään kalvoilla. Vertikaalisiin liikkeisiin eli 

ekstruusioon ja intruusioon suositellaan käytettäväksi otepintoja hoitotuloksen 

parantamiseksi. Monen mukana olleen tutkimuksen mukaan transversaalisten liikkeiden 

suhteen Invisalign-kalvot pystyivät kasvattamaan dentoalveolaarista leveyttä (molaarien, 

premolaarien ja kulmahampaiden välinen leveys) ahtauden ollessa lievää tai merkittävää. 

Kalvot kasvattivat leveyttä kuitenkin vähemmän kuin itse-ligatoituvat braketit. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että inkisiiveillä oli taipumus proklinaatioon ja protruusioon 

kun ahtautta oli yli 6 mm. Kahdessa tutkimuksista arvioitiin kalvo-oikomisen hoitotulosta 
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kiinteään kojeoikomisen hoitotulokseen käyttäen ABO-luokitusta (American Board of 

Orthodontics). (Kuncio ym. 2007 ja Li ym. 2015) Luokituksen perusteella molemmat 

hoitomuodot saavuttivat hyviä pisteytyksiä täyttäen kaikki luokituksen tavoitteet. 

Kuitenkin kalvo-oiotuilla bukkolinguaalinen inklinaatio ja okklusaaliset kontaktit olivat 

pisteytykseltään heikompia kuin kiinteäkojeoiotuilla, mikä onkin ristiriidassa Rossini ym. 

katsauksen kanssa. Myös oikomistuloksen relapsi oli suurempaa maksillassa kuin 

mandibulassa kalvo-oiotuilla potilailla, joita seurattiin kolme vuotta hoidon jälkeen. 

Kiinteillä kojeilla todettiin parempi juuren kontrolli kuin kalvoilla. Monet tutkimuksista 

suosittelivatkin kalvo-oikomisen kohdalla ylikorjausta, sillä juurikontrolli on vähäisempää, 

joka voi johtaa ei-kontrolloituun kallistumiseen sekä lisätä relapsin riskiä. Kahdessa 

mukana olleessa tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa hampaan liikkeestä tapahtuu 

kalvon käytön ensimmäisen viikon aikana. Invisalign-kalvoja valmistava Align 

Technology onkin ilmoittanut, että kalvoja voisi vaihtaa yhden viikon välein. Tätä tulee 

kuitenkin soveltaa tapauskohtaisesti riippuen purentavirheen vaikeudesta ja halutun 

liikkeen suuruudesta. Vaikka Galan-Lopezin (2019) systemaattinen katsaus oli kattavampi 

kuin aiemmat, laadukkaita lisätutkimuksia aiheesta olisi silti hyvä toteuttaa, jotta saataisiin 

kattavampaa tietoa kalvo-oikomisen ennustettavuudesta ja eri liikkeiden tarkkuudesta. 

 

Melko tuore Ke ym. vuonna 2019 julkaistu systemaattinen katsaus vertaa kalvo-oikomisen 

tehokkuutta verrattuna kiinteäkojeoikomiseen. Katsauksen kriteerit täyttäviä tutkimuksia 

löytyi yhteensä kahdeksan kappaletta, joista vanhin oli julkaistu vuonna 2005 ja uusin 

2018. Kaksi tutkimuksista oli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, yksi oli 

prospektiivinen kohorttitutkimus ja viisi tutkimuksista oli retrospektiivisiä 

kohorttitutkimuksia. Tutkimuksissa seurattiin yhteensä 353:n potilaan kalvo-oikomista 

sekä 353:n eri potilaan kiinteäkojeoikomista. Eri tutkimuksien potilaiden keski-ikä vaihteli 

15.5 vuodesta 35.2 vuoteen. Vain osassa tutkimuksista mainittiin potilaiden purentavirheen 

luokka, joka oli kyseisissä tutkimuksissa Class I. Kahdessa tutkimuksista hoitomuotojen 

vaikuttavuutta vertailtiin keskenään objektiivisen luokitusjärjestelmän (OGS, the objective 

grading system) avulla, jossa huomioitiin hampaiden oikeaan asentoon asettuminen, 

reunaharjut, bukkolinguaalinen kaltevuus, purentakontaktit, purentasuhteet, ylipurennat, 

juuren kaltevuus sekä approksimaaliset kontaktit, joiden avulla määritettiin hoidon 

vaikuttavuutta. Meta-analysoidessa näitä kahta tutkimusta ei havaittu tilastollisesti 

merkittävää eroa OGS-pisteytyksessä eri hoitomuotojen välillä, vaikka toisessa 

tutkimuksista kalvo-oikomisryhmä sai huomattavasti vähemmän OGS-pisteitä. 
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Huomattavaa kuitenkin oli, että molemmissa tutkimuksista huomattiin kalvo-

oikomisryhmän saavan heikompia pisteytyksiä bukkolinguaali-kaltevuudesta sekä 

purentakontakteista kuin vertailtava kiinteäkojeryhmä. (Djeu ym. 2005 ja Li ym. 2015). 

Djeu ym. tutkimuksessa havaittiin kalvo-oikomisryhmän saavan heikompia pisteytyksiä 

purentasuhteista ja ylipurennoista kuin kiinteäkojeryhmän. Sen sijaan hampaiden 

inklinaatio pysyi hyvänä kalvo-oikomisen aikana ei-ekstraktiotapauksissa. Tämä johtuu 

mahdollisesti siitä, että oikomiskalvot pystyvät siirtämään yksittäistä tai useampaa 

hammasta kerralla segmenttimäisin liikkein, joka saattaa vähentää hampaiden 

proklinaatiota. Kiinteät oikomiskojeet taas pystyvät kontrolloimaan paremmin myös juuren 

liikkeitä. Retentiovaiheessa kalvo-oiotuilla hampaat palautuvat herkemmin lähtöasemaansa 

kuin kiinteäkojeoiotut. Tutkimuksessa verrattiin tehokkuutta myös ajankäytöllisestä 

näkökulmasta. Meta-analyysissä todettiin, että kokonaishoitoaika oli kalvo-oiotuilla 

lyhyempi kuin kiinteäkojeoiotuilla. Sen sijaan ekstraktiotapauksissa kalvo-oikominen kesti 

44 % pidempään verrokkiryhmään nähden. Tutkijat kuitenkiin toteavat, että laadukkaiden 

satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimuksien (RCT) määrä oli melko vähäinen ja täten 

tutkimusryhmä huomioi myös kohorttitutkimuksia, joka voi aiheuttaa mahdollisen harhan. 

Tutkijat toteavatkin, että RCT-tutkimuksia olisi hyvä tehdä lisää korkealaatuisen näytön 

saamiseksi. (Ke ym.)  

 

Vuonna 2020 julkaistu Papageorgiou ym. systemaattinen katsaus tarkastelee kalvo-

oikomisen tehokkuutta ja hoidon onnistumista verrattuna kiinteisiin oikomiskojeisiin. 

Katsauksen päätavoitteena oli selvittää hoitomuotojen väliset erot perustuen ABO-OGS- ja 

PAR-indekseihin sekä hoidon kestoon. Katsaukseen otettiin mukaan 11 tutkimusta, joista 

neljä oli satunnaistettuja ja seitsemän ei-satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. 

Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 446 kalvo-oiottua sekä 443 kiinteäkojeoiottua 

potilasta, joiden purentavirhe vaihteli lievästä vaikeaan. Kolmen tutkimuksen meta-

analyysissä kalvo-oikominen sai selvästi huonompia ABO-OGS-pisteytyksiä verrattuna 

kiinteään kojeoikomiseen. Meta-analyysin tutkimukset olivat keskenään melko 

heterogeenisiä, mutta jokaisessa niistä löydökset olivat samansuuntaisia eli 

kiinteäkojeoiotuilla hoidon lopputulokset olivat parempia kuin kalvo-oiotuilla. Lisäksi 

kalvo-oiottujen hoitotulokset todennäköisemmin eivät läpäisseet ABO:n kriteerejä 

verrattuna kojeoiottujen hoitotuloksiin. Meta-analyysissä kalvo-oiottujen ryhmä sai 

huomattavasti huonompia ABO-pisteytyksiä viidestä osa-alueesta kuin kiinteäkojeoiottujen 

ryhmä, nämä olivat bukkolinguaalinen kallistus, okklusaalikontaktit, purentasuhteet, 
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ylipurenta ja juurten kallistuskulma. Kunkin kriteerin yksittäinen vaikutus kliiniseen 

lopputulokseen ei ole suoraviivainen, mutta kaikkien ABO-kriteerien yhteisvaikutus voi 

näkyä kliinisesti huonommassa hoitotuloksessa kalvo-oiottujen kohdalla. Sen sijaan meta-

analyysi, jossa verrattiinkin PAR-pisteytyksiä ei todennut hoitomuotojen välillä 

tilastollisesti merkitsevää eroa. Ero ABO- ja PAR-indeksien tulosten välillä selittyy 

pisteytystyökalujen eri ominaisuuksilla. PAR-indeksi ei ota huomioon yhtä tarkasti 

purennan eri yksityiskohtia kuten hampaiden inklinaatiota ja ylijäämätilaa toisin kuin 

ABO-OGS-indeksi. Hoidon kestoon sen sijaan ei valittu hoitomuoto vaikuttanut 

suoraviivaisesti, myös potilas- ja tapauskohtaiset tekijät vaikuttavat hoidon 

kokonaiskestoon. (Papageorgiou ym. 2020) 

 

Vertaillessa tutkimuksia kalvo-oikomisen tarkkuudesta sekä liikkeiden ennustettavuudesta, 

on tärkeää huomioida, että kalvo-oikominen on edelleen kehittyvä hoitomuoto. Kalvo-

oikominen on kehittynyt tarkemmaksi ja tehokkaammaksi materiaalien, lisäominaisuuksien 

eli mm. otepintojen sekä tietokoneella tapahtuvan suunnittelun ja mallinnuksen 

kehittyessä. Täten vanhemmat tutkimukset eivät välttämättä edusta kalvo-oikomista täysin 

osuvasti. Uudet kattavat tutkimukset kalvo-oikomisen tarkkuudesta sekä tehokkuudesta 

olisivatkin tärkeitä saadaksemme tarkemman käsityksen kyseisen hoitomuodon 

vertailukelpoisuudesta kiinteään kojeoikomiseen. 

 

5. HAMPAAN JUUREN RESORPTIO 

Oikomishoidon aiheuttaman voiman on todettu edistävän hampaan juuren apikaalista 

lyhenemistä eli kovakudoksen resorptiota. Juuren lyheneminen heikentää hampaan 

kiinnitystä ja tämä tuleekin huomioida oikomishoitoa aloittaessa. Tyypillisesti 

oikomishoidon aiheuttama juuren resorptio on suurinta maksillaarisissa inkisiiveissä, mutta 

resorptiota voidaan havaita myös muualla hampaistossa. Kuitenkaan ei ole vielä täysin 

osattu kuvata prosessia, joka aiheuttaa oikomishoidosta johtuvaa apikaalista juuren 

resorptiota, sillä prosessi on monitekijäinen. Potilaskohtaisia tekijöitä, jotka ovat yhdistetty 

oikomishoidosta johtuvaan juuren resorptioon ovat muun muassa geneettiset tekijät, 

aikaisempi juurihoito, alveoliluun paksuus, potilaan ikä sekä peridontiumin hypofunktio, 

joka johtaa Sharpayn säikeiden atrofisiin muutoksiin. (Dindaroğlu & Doğan 2016)   
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Kuitenkin oikomisessa käytetty voiman suuruus osataan yhdistää juuren resorptioon, joka 

on sitä suurempaa mitä suurempia voimia käytetään. Suurempien voimien epäillään 

aiheuttavan voimakkaampaa resorptiota, koska suuremmat voimat nopeuttavat lacunoiden 

syntyä ja hammassementin korjaantumisprosessi kärsii. Juuren lyheneminen kuitenkin 

tyypillisesti loppuu oikomishoidon päätyttyä hampaisiin kohdistuvan voiman poistuessa. 

Perinteinen kiinteäkojeoikominen aiheuttaa hampaisiin voiman, joka on jatkuva koko 

hoidon ajan. Kalvo-oikomisessa taas kalvot ovat osan ajasta poissa suusta, joten 

hampaisiin kohdistuu katkonainen voima. On epäilty voisiko katkonainen kevyt 

voimantuotto mahdollistaa hammassementin korjaantumista ehkäisten juuren resorptiota. 

(Weltman ym. 2010) 

 

Vuonna 2018 toteutetussa pilottitutkimuksessa määritettiin maksillaaristen inkisiivien 

juurten pituutta käyttämällä kartiokeilatietokonetomografiaa (KKTT). Tutkimuksessa 

tarkasteltiin kuinka paljon SmartTrack -muovista valmistettu Invisalign-kalvo-

oikomismuoto lyhentää yläinkisiivien apikaalisen juuren pituutta verrattuna kahteen eri 

kiinteäkojeoikomismuotoon, jotka olivat Damon-Q:n itsestään ligeerautuvat braketit 

(ryhmä 2) sekä tavalliset edgewise-braketit (ryhmä 3). Tutkimuksessa oli mukana vain 33 

potilasta, jotka jaettiin tasaisesti kolmeen 11:n potilaan ryhmiin hoitomuotojen perusteella. 

Kaikilla tutkittavilla oli I luokan purenta ja korkeintaan keskivaikeaa ahtautta sekä 

kaikkien tutkittavien hampaiden apeksit olivat ehyet tutkimuksen alussa. Ryhmät olivat 

verrattavissa keskenään potilaiden iän, hoidon keston sekä hammaskaarten ahtauden 

suhteen. Invisalign-hoitoa saaneilla (ryhmä 1) kaikilla havaittiin tilastollisesti merkittävää 

maksillaaristen inkisiivien juuren lyhenemää. Juuren resorptio vaihteli 0–1,4 mm välillä. 

Ryhmässä 2 (Damon-Q) kaikissa maksillaarisissa inkisiiveissä havaittiin merkittävää 

juuren resorptiota vaihteluvälillä 0,1–2,3 mm. Ryhmässä 3 (edgewise) tavattiin myöskin 

jokaisessa maksillaarisessa inkisiivissä merkittävää juuren lyhenemää, joka vaihteli välillä 

0-2,5 mm. Ryhmien välisessä vertailussa havaittiin tilastollisesti merkitsevää eroa juuren 

resorptiossa ryhmien 1 (Invisalign) ja 3 (edgewise) välillä (p < 0,05). Verratessa 

Invisalign-ryhmää Damon-Q-ryhmään ei havaittu merkitsevää eroa juuren resorptiossa (p 

> 0,05). Tutkimuksessa perinteisen kiinteäkojeoikomisen, jossa käytetään edgewise-

braketteja, havaittiin siis aiheuttavan enemmän hampaan juuren resorptiota verrattuna 

Invisalign-kalvo-oikomiseen. (Eissa ym. 2018) Tutkittavien määrä (33) oli kuitenkin pieni, 

mutta tutkittavien ryhmien vertailu oli kuitenkin mielekästä ryhmien samankaltaisuuden 



13 

 

   

 

vuoksi. Tutkimuksen löydökset voisivat siis mahdollisesti viitata kalvo-oikomisen 

suosimiseen potilaalla, jolla juurten pituus on valmiiksi lyhentynyt.  

 

Iglesias-Linearis ym. tutkimuksessa tarkasteltiin oikomishoidon päätyttyä juuren 

resorptiota yhteensä 372 potilaalta, jotka olivat saaneet joko perinteistä 

kiinteäkojeoikomishoitoa tai kalvo-oikomishoitoa.  Tutkittaville tehtiin geneettinen 

seulonta, jossa etsittiin geenejä, jotka altistaisivat oikomishoitoon liittyvään juuren 

resorptioon. Geenejä, joiden polymorfismit tutkittiin, olivat IL1B, IL1RN, SPP1. 

Tutkimuksessa haluttiin siis ottaa huomioon mahdollisen geneettisen alttiuden vaikutus 

saatuihin tutkimustuloksiin. Maksillaaristen inkisiivien pituus mitattiin kalibroiduista 

panoraamaröntgenkuvista, jotka oli otettu ennen hoitoa sekä sen jälkeen. Näistä kuvista 

pystyttiin laskemaan kunkin hampaan juuren resorptio. Potilailta mitattiin myös 

maksillaaristen inkisiivien vertikaalinen ja sagittaalinen juuren siirtymä 

lateraaliröntgenkuvista hampaiden kallistuksien laskemista varten. Potilaat jaettiin kahteen 

eri ryhmään sen perusteella esiintyikö oikomishoitoon liittyvää juuren resorptiota yli 2 mm 

(ryhmä 1, n=174) ja ryhmään, jossa resorptiota alle 2 mm (ryhmä 2, n=198). Ryhmät olivat 

verrattavissa keskenään, sillä ne olivat melko homogeenisiä huomioiden potilaiden keski-

ikä (28 vuotta ryhmässä 1 ja 26 vuotta ryhmässä 2), sukupuoli (ryhmässä 1 naisia 60 % ja 

ryhmässä 2 naisia 58 %) sekä hoidon kesto (31 kk ryhmässä 1 ja 30 kk ryhmässä 2). 

Arvioitaessa yksittäisen kliinisen ominaisuuden ja ortodonttisen hoidon indusoiman juuren 

resorption riippuvuutta havaittiin, että potilaat joille oli tehty kalvo-oikomishoitoa olivat 

kaksi kertaa alttiimpia resorptiolle kuin potilaat joille tehtiin kiinteäkojeoikomista 

(P=0,002). Tutkimuksessa havaittiin myös se, että mitä suurempi apikaalinen siirtymä 

sagittaalitasossa, sitä todennäköisemmin hampaan juuressa tavattiin resorptiota. 

Kuitenkaan tutkimuksessa ei löydetty tilastollista riippuvuutta valitun oikomiskojeen ja 

absoluuttisen apikaalisen siirtymän välillä. Tutkittaessa juuren resorption ja resorptiolle 

mahdollisesti altistavien geenivariaatioiden yhteyttä, ei löydetty tilastollisesti merkittävää 

yhteyttä valitun oikomiskojeen suhteen. Ainoastaan potilaat, jotka olivat homotsygootteja 

IL1RN T-alleelin suhteen olivat kolme kertaa alttiimpia oikomishoitoon liittyvään juuren 

resorptioon verrattuna muihin genotyyppeihin. (Iglesias‐Linares ym. 2017) Tutkimuksen 

tulos viittaakin siihen, että kalvo-oikominen ei mahdollisesti olisikaan ratkaisu juuren 

resorption ehkäisemiseksi ja kiinteäkojehoidosta aiheutuva juuren resorptio olisi samaa 

luokkaa kalvo-oikomisen kanssa. Vaikka oikomiskalvot otetaan suusta pois päivän 

mittaan, hampaita vääntävä voima tauottuu vain lyhyeksi aikaa, etenkin huomioiden se, 
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että kalvoja suositellaan pitämään suussa noin 20 tuntia päivässä. Tämä selittää 

mahdollisesti sen, miksi voiman tauotus juuren resorption ehkäisyksi ei käytännössä 

toteudukaan kalvo-oikomisessa. Lisäksi oikomiskalvoja vaihdetaan uuteen kalvoon noin 

parin viikon välein, jolloin hampaisiin kohdistuu suurempi voima kalvojen vaihdon välillä 

ennen kuin hampaat ovat tottuneet uuteen kalvoon. Kalvojen vaihdon parin viikon aikaväli 

onkin lyhyempi kuin kiinteäkojehoidossa tapahtuva kaarilankojen vaihto.  

 

2020 julkaistussa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 373:n eri 

hampaan juurta, jotka olivat peräisin 70:ltä tutkittavalta, jotka jaettiin kahteen ryhmään 

hoitomuodon perusteella. Ryhmässä 1 (n=35) hoitomuotona oli Invisalign-kalvot ja 

ryhmässä 2 (n=35) oikomishoitona oli perinteiset kiinteät oikomiskojeet. Ryhmien 

homogeenisyyden maksimoimiseksi yhteensä 578 potilasta seulottiin tiettyjen muuttujien 

perusteella. Muuttujia olivat purentavirheen vakavuus ja tyyppi, hampaiden liikkeen määrä 

eli esimerkiksi oliko hampaita hoidon aikana poistettu vai ei sekä hoidon lopputuloksen 

laatu. Lisäksi The American Board of Orthodontics -liiton (ABO) poikkeavuusindeksiä 

käytettiin tapausten vaikeusasteen arvioimiseksi molemmissa ryhmissä. 

Poikkeavuusindeksissä huomioidaan muun muassa ylipurenta, avopurenta, ahtaus ja 

purentaluokka. Pisteytys tapahtuu kyseisten muuttujien perusteella ja ryhmän 1 keskiarvo 

oli 19 pistettä sekä ryhmän 2 keskiarvo 17 pistettä. Juuren pituuden muutosta arvioitiin 

kartiokeilatietokonetomografia-kuvien perusteella, jotka oli otettu potilaista ennen ja 

jälkeen oikomishoidon. Kalvo-oikomista saaneella ryhmällä 1 havaittiin huomattavasti 

vähemmän juuren resorptiota kuin kiinteäkojeoikomista saaneella ryhmällä 2. Ryhmän 1 

hampaista keskimäärin 56 % koki juuren lyhenemistä kun taas ryhmän 2 hampaista 

keskimäärin 82 % juurista lyheni. Juuren lyhenemistä esiintyi eniten kiinteäkojeella 

oiotuissa mandibulan(88 %) ja maksillan lateraali-inkisiiveissä (89 %). Vähiten juuren 

lyhenemistä havaittiin kalvo-oiotuissa mandibulan (35 %) ja maksillan kulmahampaissa 

(45 %). Keskimääräinen juuren lyhenemä kalvo-oiotuilla hampailla oli 0,13 ± 0.47 mm, 

mikä oli merkitsevästi vähemmän kuin kiinteäkojeoiotuilla hampailla, joiden 

keskimääräinen juuren resorptio oli 1,12± 1.34 mm. Kiinteäkojeryhmän hampaissa 

ainoastaan 18 %:ssa hampaista ei tavattu juuren resorptiota, kun taas kalvo-oiotuissa 

hampaissa 44 %:ssa hampaista ei tavattu juuren resorptiota. (Li ym. 2020) Kyseisen 

tutkimuksen löydökset viittaavat selkeästi siihen, että kalvo-oikominen aiheuttaa 

vähemmän hampaan juuren resorptiota kuin perinteinen kiinteäkojeoikominen. 

Tutkimuksen verrokkiryhmät olivat kooltaan melko pienet, mutta laadultaan homogeeniset, 
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jonka takia löydöksien vertailu oli mielekästä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkien 

hampaiden juuren resorptiota, mikä on etu verrattuna moniin tutkimuksiin, joissa 

tarkastellaan ainoastaan inkisiivejä.  

 

6. PARODONTAALINEN TERVEYS HOIDON AIKANA 

Laajoissa tutkimuksissa on todettu oikomishoidon vaikuttavan negatiivisesti 

parodontaaliseen terveyteen. Hampaiston plakki-indeksi sekä DMTF-luku, joka kuvaa 

karioituneiden, puuttuvien ja täytettyjen hampaiden määrää, kasvoivat kiinteäkojehoidon 

aikana. (Cantekin ym. 2011) Perinteisen kiinteäkojehoidon onkin huomattu heikentävät 

suun parodontaalisen terveyden tilaa sillä oikomiskojeet retentoivat plakkia sekä hoidon 

aikana plakin laatu muuttuu patogeenisemmäksi.  

 

Rossinin ym. vuonna 2015 julkaistu systemaattinen katsaus tarkastelee kalvo-oikomisen 

vaikutuksia paroodontaaliseen terveyteen siihen mennessä julkaistujen tutkimusten 

valossa. Julkaisussa seulonnan läpäisi vain viisi tutkimusta, joista neljä oli prospektiivisia 

ei-randomoituja ja yksi prospektiivinen randomoitu tutkimus. Kaikissa tutkimuksissa 

oikomisvälineenä käytettiin Invisalign-kalvoja. Tutkimuksien perusteella parodontaalinen 

terveys pysyi paremmin yllä kalvo-oikomisen aikana kuin perinteisen 

kiinteäkojeoikomisen aikana. Lisäksi plakin määrä oli vähäisempää ja laatu vähemmän 

patogeenistä kalvo-oikomisen aikana verrattuna kiinteäkojehoitoon. Tutkimuksissa 

havaittiin myös parodontaalista terveyttä kuvaavien indeksien positiivinen muutos kalvo-

oikomisen yhteydessä: BOP (bleeding on probing), GI (gingival index), PBI (periodontal 

bleeding index) sekä PPD (periodontal probing depth) arvot paranivat kalvo-oikomisen 

aikana. Oikomiskalvot ovat poistettavat, joka helpottaa suun puhdistamista sekä ne 

retentoivat vähemmän plakkia kuin kiinteät oikomiskojeet. Löydökset huomioiden kalvo-

oikominen voisikin toimia potilailla, joilla on heikentynyt parodontaalinen terveys. 

Katsauksessa kuitenkin moitittiin laadukkaiden randomoitujen tutkimusten vähäisyyttä ja 

katsauksessa olleiden tutkimusten heterogeenisyyttä ja mahdollista puolueellisuutta. 

Tämän vuoksi katsauksen löydöksiä tulisikin arvioida kriittisesti.   (Rossini ym. 2015)  
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Hieman uudemmassa Jiang ym. (2018)  meta-analyysissä vertailtiin parodontaalista 

terveyttä kalvo-oikomisen ja kiinteäkojeoikomisen välillä. Meta-analyysissä tarkasteltiin 

yhteensä yhdeksää seulonnan läpäissyttä tutkimusta, joista uusin oli vuodelta 2016 ja 

vanhin vuodelta 1993. Tutkimuksista seitsemän oli kohorttitutkimuksia ja kolme oli 

satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT). Suurimmassa osassa tutkimuksista 

käytettiin PI (plaque index), GI (gingival index) ja PD (probing depth) indeksejä, joten 

meta-analyysissa tarkasteltiin tarkemmin niiden yhteyttä hoitomuotojen välillä. 

Tutkimuksia vertaillessa havaittiin, että plakki-indeksi (PI) oli kalvo-oikomisryhmillä 

merkittävästi pienempi kuin kiinteäkojeoikomisryhmillä. Kuudessa eri 

kohorttitutkimuksessa tarkasteltiin GI:tä ja niiden perusteella havaittiin, että myös GI oli 

merkittävästi pienempi kalvo-oikomisryhmällä verrattuna kiinteäkojeoikomisryhmään. 

Vertailtaessa parodontaalista taskusyvyyttä (PD) satunnaistetuissa kontrolloiduissa 

tutkimuksissa ei huomattu merkitsevää eroa oikomisryhmien välillä. Kohorttitutkimuksien 

perusteella taas havaittiin merkitsevä ero taskusyvyydessä ryhmien välillä. Ottaen 

huomioon sekä RCT:t että kohorttitutkimukset, PD-arvot olivat parempia kalvo-

oikomisryhmällä. (Jiang ym. 2018) Tarkasteltuja indeksejä voidaan käyttää kuvaamaan 

suun parodontaalista terveyttä. Meta-analyysissä todettiinkin, että PI, GI ja PD indeksit 

olivat parempia kalvo-oikomisryhmällä. Tämä voisi viitata siihen, että gingiviitti- ja 

kariesriskipotilailla kalvo-oikominen voisi olla kiinteäkojeoikomista parempi vaihtoehto.  

 

Systemaattisessa katsauksessa sekä meta-analyysissä tarkasteltavana oli suhteellisen vähän 

tutkimuksia (viisi ja yhdeksän) ja eri tutkijat yhtyivätkin mielipiteeseen, että laadukkaita 

kattavia tutkimuksia, erityisesti satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, tulisi vielä 

tehdä lisää kalvo-oikomisen vaikutuksesta parodontaaliseen terveyteen. Suun huolellinen 

puhdistaminen on kuitenkin helpompaa kalvo-oikomisen aikana, sillä kalvot pystytään 

poistamaan suusta toisin kuin kiinteät oikomiskojeet. Tämä voikin olla joillekin potilaille 

ratkaiseva tekijä hoitomuotoa valitessa. Kalvo-oikomisen aikana on huolehdittava 

huolellisesta suun omahoidosta, jotta vältytään karioitumiselta ja muilta ongelmilta, sillä 

sylki ei pääse kalvojen alta huuhtelemaan hampaita ja plakkia voi kerääntyä kalvojen alle. 
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7. KIVUN VERTAILU 

Kipu on subjektiivinen tunne, johon vaikuttaa monet tekijät, joten sen vertailu ihmisten 

välillä on haastavaa, mutta suurempia ihmisryhmiä tilastoiden on mahdollista saada 

yleiskuva kunkin hoitomuodon kivuliaisuudesta. Kivun voimakkuuden arviointia voidaan 

helpottaa erilaisilla kipuasteikoilla, joista yleisimpiä ovat NRS (numeric rating scale, 0-

10), VAS (visual analoque scale, kipujana) ja VRS (verbal rating scale, ei kipua - 

sietämätön kipu). Oikomishoitoon liittyvä kipu on yksi merkittävistä syistä hoidon 

keskeytyksille. Scheurerin ym. tutkimuksessa 24 tunnin kuluttua kiinteän oikomiskaaren 

asettamisesta 95 % potilaista koki kipua ja viikon kuluttua kaaren asettamisesta edelleen 

jopa 25 % potilaista koki kipua. Ensimmäisen päivän aikana kaaren laitosta 16 % potilaista 

joutui ottamaan kivun lievittämiseen kipulääkettä. (Schreurer ym. 1996) 

 

Cardoso ym. 2020 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa tarkasteltiin tutkimuksia, 

jotka vertasivat kalvo-oikomisen kivuliaisuutta kiinteäkojeoikomiseen. Katsauksen 

kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi vain seitsemän, viisi ei-satunnaistettua kliinistä 

tutkimusta, yksi poikkileikkaustutkimus sekä vain yksi satunnaistettu kontrolloitu 

tutkimus. Kaikissa tutkimuksissa vertailuryhmät käyttivät Invisalign-oikomiskalvoja, mutta 

eri tutkimukset käyttivät keskenään erilaisia kiinteitä oikomiskojeita (Edgewise, Damon Q, 

Speed sekä Radiance). Viidessä tutkimuksissa kivun vertailuasteikkona käytettiin VAS-

kipujanaa (visual analoque scale), jossa vasen reuna kuvaa kivuttomuutta ja oikea reuna 

pahinta mahdollista kipua. Yhdessä tutkimuksista käytettiin hoidon lopussa tapahtuvaa 

kipukyselyä. Kahdessa tutkimuksista käytettiin molempia arviointimenetelmiä. 

Arvioidessa kipua 24 tuntia hoidon aloittamisen jälkeen, neljässä tutkimuksista kiputasot 

olivat korkeampia kiinteäkojeoikomisryhmissä. Huomattavaa on, että ainoastaan yhdessä 

tutkimuksista havaittiin tällöin tilastollisesti merkittävää eroa. Kahdessa muussa 

tutkimuksista havaittiin merkitsevä ero kolmantena ja neljäntenä päivänä hoidon 

aloituksesta, jolloin kiinteäkojeryhmän kiputasot olivat korkeammat kuin Invisalign-

ryhmillä. Kahdessa tutkimuksessa arvioitiin kipua 14 päivää hoidon aloituksesta, jolloin ei 

havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. Vain yhdessä tutkimuksessa 

jatkettiin kivun arviointia kahden kuukauden verran hoidon aloittamisesta ja hoitoryhmien 

välillä todettiin tilastollisesti merkitsevä ero vain ensimmäisenä ja toisena hoitopäivänä, 

jolloin kiinteäkojeryhmä koki enemmän kipua. Kolmessa tutkimuksista havaittiin 
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tilastollisesti merkitsevä ero kipulääkkeiden käytössä, kiinteäkojeryhmät käyttivät 

enemmän kipulääkkeitä neljän tunnin, yhden, kahden sekä kolmen vuorokauden kuluttua 

hoidon aloittamisesta. Vain yhdessä tutkimuksista havaittiin kalvo-oikomisryhmän 

käyttävän kipulääkkeitä pidempään vertailuryhmään nähden, joka lopetti lääkkeiden 

käytön jo neljäntenä hoitopäivänä verrattuna kalvo-oikomisryhmään, joka lopetti vasta 

kuudentena päivänä. Tuloksia vertaillessa tulee kuitenkin huomioida, että kaikissa 

tutkimuksissa ei raportoitu potilaiden valintakriteereitä tarkasti. Niissä tutkimuksissa, 

joissa valintakriteerit avattiin tarkemmin, kaikilla potilailla oli lievä tai keskivaikea 

purentavirhe ja ahtautta korkeintaan 5 mm. Huomion arvoista onkin, että jos mukana olisi 

ollut myös vaikean purentavirheen potilaita, tutkimuksien tulos olisi voinut olla erilainen. 

Kokonaisuudessaan katsauksessa olleiden tutkimusten perusteella kalvo-oikomispotilaat 

kokevat vähäisempää kipua hoidon ensimmäisten päivien aikana. Hoidon edetessä erot 

kivun määrässä kiinteän ja kalvo-oikomisen välillä tasoittuivat. Tuloksia tulee kuitenkin 

tarkastella kriittisesti, sillä osassa tutkimuksista oli puutteita esimerkiksi kipulääkkeiden 

käytön raportoinnista ja tutkimuksien kokonaismäärä oli pieni. Kyseisen katsauksen 

perusteella paremmin toteutetuille lisätutkimuksille olisikin tarvetta kalvo-oikomisen 

aiheuttaman kivuliaisuuden määrittämiseksi. (Cardoso ym. 2020) 

 

Uusi vuonna 2021 julkaistu Casteluci ym. satunnaistettu kliininen tutkimus vertaa kalvo- ja 

kiinteäkojeoikomisen kivuliaisuutta hoidon ensimmäisten kuuden kuukauden ajalta. 

Kalvoina käytettiin Invisalign merkkisiä kalvoja valmistajan ohjeistuksen mukaan. 

Kiinteissä kojeissa käytettiin Nitinol-kaaria, jotka vaihdettiin kahden kuukauden välein.  

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös koettuun kipuun vaikuttavat tekijät kuten 

hypervigilanssi, eli lisääntyneen valppauden tila, ehdollinen kipumodulaatio (CPM), 

ahdistuneisuus sekä katastrofiajattelu. Potilaiden kriteereinä oli lähtötilanteessa AI-luokan 

purenta, keskivaikea alaetualueen ahtaus ja hoito, johon ei tarvittu hampaiden poistoja. 

Potilaat, joilla ilmeni TMD-vaivoja, poissuljettiin tutkimuksesta. Tutkimukseen 

sisällytettiin yhteensä 39 potilasta, kalvo-oikomisryhmässä 20, jossa potilaiden 

keskimääräinen ikä oli 23,6 vuotta, ja kiinteäkojeryhmässä 19, jossa keskimääräinen ikä 

potilailla oli 20,8 vuotta. Kipua arvioitiin VAS-kipujanan avulla ennen hoidon alkua, 

ensimmäisenä seitsemänä päivänä hoidon alettua sekä seitsemänä päivänä 

jatkohoitokäyntien jälkeen ensimmäisen, kolmannen ja kuudennen kuukauden kohdalla. 

Potilailta tiedusteltiin myös kipulääkkeiden käytöstä. Ryhmiä arvioidessa ei huomattu 

tilastollisesti merkitsevää eroa kivun määrässä hoidon aikana yhdessäkään 
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mittauspisteessä. Kiinteäkojeryhmä käytti kipulääkkeitä ensimmäisten seitsemän päivän 

aikana hieman enemmän, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan hoidon 

kolmantena päivänä. Päälöydökset ryhmien välillä olivat, että käytetty hoitomuoto ei 

vaikuttanut kivun intensiteettiin missään hoidon vaiheessa ja koettuun kipuun 

mahdollisesti vaikuttavat muut tekijät, mm. CPM ja ahdistuneisuus, eivät eronneet ryhmien 

välillä. On kuitenkin huomioitavaa, että kyseisessä tutkimuksessa verrattiin vain 

hampaiden liikkumisesta aiheutuvaa kipua eikä esimerkiksi limakalvojen kokemaa 

ärsytystä, jota kiinteät oikomiskojeet aiheuttavat etenkin hoidon alkuvaiheessa. Tämä voi 

mahdollisesti selittää eroa joihinkin aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tämän 

tutkimuksen perusteella potilaan hoitomuotoa valitessa tuleekin huomioida ennemmin 

oikomismuodon sopivuus potilaan purentavirheen korjaamiseksi, kuin kunkin 

hoitomuodon kivuliaisuus. (Casteluci ym. 2021) 

 

Lisähuomioitavaa hoitomuotojen kivuliaisuudesta on se, että potilas pystyy itse poistamaan 

kalvot suustaan kivun lievittämiseksi toisin kuin kiinteiden kojeiden kohdalla. Kuitenkin 

jos potilas on herkkä ja hänellä on huono hoitomotivaatio, voi tämä huonoimmaillaan 

johtaa oikomiskalvojen liian vähäiseen käyttöön ja hoidon pitkittymiseen. 

8. YHTEENVETO 

Kalvo-oikominen on kehittyvä oikomismuoto, joka mahdollistaa oikomishoidon ilman 

suuhun kiinnitettäviä kiinteitä osia muovisia otepintoja lukuun ottamatta. Kalvot ovat 

valmistettu lämpömuovatusta kirkkaasta muovista ja ne on suunniteltu 3D-mallinnoksen 

avulla tietokonetta käyttäen. Tietokoneohjelmalla pystytään mallintamaan potilaan 

hampaiden liikettä oikomishoidon edetessä.  

 

Oikomiskalvot sopivat parhaiten potilaille, jolla on yksinkertainen purentavirhe sekä vain 

pienehköt ylipurennat. Pienehkö intruusio on mahdollista suorittaa kalvoilla. Avopurentaa 

ei suositella hoidettavaksi oikomiskalvoilla, sillä kalvoilla suoritettu ekstruusio on huonosti 

ennustettavissa. Oikomiskalvoilla yksinään ei ole suositeltavaa tehdä yli 15 asteen 

rotaatiota ja yksittäisen kalvon rotaation tulisi olla maksimissaan 1,5 astetta. Ortodonttisten 

liikkeiden ennustettavuus nousee kun kalvojen lisäksi käytetään hampaisiin kiinnitettäviä 
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muovista tehtyjä otepintoja ja voimaharjanteita, joiden avulla voidaan kalvojen voima 

kohdistaa tarkemmin. Ei-ekstraktiotapauksissa kalvo-oikominen on kiinteää oikomista 

nopeampi hoitomuoto. Ekstraktiotapauksissa kalvo-oikominen kesti kuitenkin 44 % 

pidempään kuin kiinteä oikominen. 

 

Kalvo-oikomisen aiheuttamasta juuren resorptiosta on ristiriitaista tietoa eri tutkimuksien 

välillä. Lisää tutkimustietoa olisi hyvä saada, jotta voitaisiin tarkemmin arvioida kuinka 

kalvo-oikomisen aiheuttama juuren resorptio vertautuu kojeoikomiseen. 

 

Parodontaalinen terveys pysyy paremmin yllä kalvo-oikomisen kuin kiinteän 

kojeoikomisen aikana. Plakin määrä on vähäisempää sekä sen laatu on vähemmän 

patogeenistä kalvo-oikomisen aikana verrattuna kojeoikomiseen. Taskusyvyyksien on 

havaittu olevan kalvo-oiotuilla pienempiä kuin verrokkioikomisryhmällä.   

 

Kalvo-oikomisesta aiheutuva kivun määrää voidaan pitää melko samansuuruisena kuin 

kiinteästä oikomisesta aiheutuvaa kipua. Tutkimuksien välillä on hieman eriäväisiä 

löydöksiä kivun määrästä hoitoa aloittaessa, mutta löydökset kallistuvat enemmän siihen, 

että kivun määrä koko hoitojakson aikana on yhteneväistä hoitomuotojen välillä. 

9. POHDINTA 

On oletettavissa, että kalvo-oikominen yleistyy vielä entisestään tulevaisuudessa. 

Hoitomuotona se on esteettisesti miellyttävä sekä potilaan kannalta helposti lähestyttävä, 

sillä se ei vaadi otepintojen ja voimaharjanteiden lisäksi muuta suuhun pysyvästi 

kiinnitettävää. Kalvo-oikominen ei vielä ole kuitenkaan toimiva ratkaisu kaikkiin 

tapauksiin. Hoitomuotoa tulisikin kehittää, jotta sillä voitaisiin hoitaa myös vaikeampia 

tapauksia, joihin kuuluu esimerkiksi avopurenta ja merkittävät rotaatiot. Perinteinen 

kiinteäkojeoikominen tuleekin todennäköisesti säilymään vielä pitkään laajassa käytössä. 

Kalvo-oikomisesta tuttua 3D-jäljennöstä, joka ei vaadi suuhun laitettavia 

jäljennöslusikoita, tullaan kuitenkin oletettavasti hyödyntämään enemmän myös 
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kiinteäkojehoidossa. Tällä hetkellä kalvo-oikomista voidaan suositella erityisesti potilaille 

joilla on korkeampi karies- ja gingiviittiriski, sillä suun puhdistettavuus on kalvojen 

poistettavuuden ansiosta helppoa ja ne eivät muodosta yhtä paljon plakkia retentoivia 

pintoja kuin kiinteät braketit. 

Kalvo-oikomisessa potilaan oma ko-operaatio on oltava hyvällä tasolla, jotta kalvoja 

pidettäisiin tarpeeksi suussa halutun hoitotuloksen saavuttamiseksi. Kalvo-oikominen 

saattaakin olla lapsipotilailla huono vaihtoehto suusta poistettavuuden takia. Kalvo-

oikomista on tutkittu vähäisesti lapsipotilailla, joten lapsiin kohdistetut tutkimukset olisivat 

tarpeen näytön saamiseksi. 
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