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Syventävien opintojen tutkielman aiheena on juuriresorptiot oikomishoidossa. Tutkielma
on kirjallisuuskatsaus, jossa lähteenä on käytetty Pubmedista ja Scopuksesta kerättyä
englanninkielistä tieteellistä aineistoa. Hakusanoina käytin sanoja: root resorption,
orthodontics. Julkaisut on rajattu vuosille 2000–2021. Lisäksi tutkielman teossa on käytetty
apuna oppikirjaa.
Työn tavoitteena oli selvittää juuriresorptioiden syntymistä oikomishoidon aikana,
erityisesti keskittyen kiinteäkojehoidon aikana tapahtuvaan resorptioon. Tutkielmassa
kerrotaan muun muassa juuriresorptioiden etiologiasta sekä sen riskitekijöistä. Riskitekijät
voidaan jakaa iatrogeenisiin eli hoidosta johtuviin tekijöihin, hampaan morfologisiin
tekijöihin sekä potilaasta itsestään johtuviin tekijöihin.
Tässä tutkielmassa juuriresorptiosta puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan ulkoista juuren
resorptiota, josta kirjallisuudessa käytetään lyhennettä EARR eli external apical root
resorption.
Juuriresorptiota tapahtuu aina oikomishoitoa tehtäessä, mutta yleensä se ei ole kliinisesti
merkittävää. Toiset potilaat ovat alttiimpia resorptioille kuin toiset. Geneettisellä
taipumuksella on suuri vaikutus tähän. IL-1B-geenin polymorfismin ajatellaan altistavan
juuriresorptioille. Potilaan geneettisen taipumuksen lisäksi resorptioiden syntyyn
vaikuttavat muun muassa traumat, tavat ja tottumukset, hampaan morfologia sekä liian
suuret voimat, liian pitkä aktiivinen hoitoaika ja intrusoiva liike.

Avainsanat: root resorption, orthodontics
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1

JOHDANTO

Oikomishoidon aikana tapahtuu aina jonkin asteista juuren ulkoista resorptiota. Kliinisesti
tämä ei kuitenkaan yleensä ole merkittävää. Kahden vuoden kiinteäkojehoidon aikana
juuren pituudesta menetetään noin millimetri. Toiset potilaan ovat geneettisen taustan
vuoksi toisia alttiimpia resorptioiden synnylle. (Littlewood & Mitchell 2019) Etenkin IL1B-geenin polymorfismin on todettu altistavan juuriresorptioille. (Hartsfield ym. 2004)
Geneettisen taustan lisäksi potilaan historia, kuten aiemmin koetut traumat ja lapsuudessa
opitut tavat ja tottumukset vaikuttavat osaltaan resorption ilmenemisalttiuteen. Hampaat,
joihin on aiemmin kohdistunut trauma, ovat alttiimpia resorptioille verrattuna niihin
hampaisiin, joilla ei ole traumahistoriaa. Hampaiden narskuttelu, epäsopiva purenta,
peukalon imeminen, kynsien pureskelu ja suuhengitys näyttävät myös vaikuttavan
lisäävästi juuriresorption ilmenemiseen. (Weltman ym. 2010, Harris 2000)
Hampaiden morfologia näyttää myös vaikuttavan resorptioalttiuteen. Lyhentyneet,
taipuneet ja pipetin muotoiset juuret voivat toimia riskitekijöinä. Ortodonttinen voima
keskittyy apikaalisen juuren tietylle alueelle, jolloin resorptio siinä kohdassa mahdollistuu.
Tämän vuoksi potilaisiin, jotka omaavat poikkeavan juurimuodon, tulisi kiinnittää erityistä
huomiota oikomishoidon aikana. (Oyama ym. 2007) Heiltä suositellaan otettavan
kontrollikuvia kuuden kuukauden välein (Apajalahti & Peltola 2007).
Iatrogeenisiä tekijöitä eli hoidosta johtuvia tekijöitä on useampia. Liian suuret voimat, liian
pitkä aktiivinen hoitoaika sekä intrusoiva eli sisäänpäin työntyvä liike altistavat juuren
ulkoiselle resorptiolle. Oikomishoidon täytyy olla tarkasti kontrolloitua, että mahdollisilta
vahingoilta säästyttäisiin. (Littlewood & Mitchell 2019) Oikomishoidon aikana on
suositeltua pitää pieniä taukoja passiivisen kaarilangan avulla, jolloin vahingoittunut
juurisementti ehtii toipua ja korjaantua (Topkara ym. 2012).
Juuren resorptio on väistämätön ei-toivottu oikomishoidon komplikaatio. Sitä tapahtuu
kaikilla oikomishoidon potilailla, erityisesti kiinteäkojehoidon aikana. Kyseessä on siis
yleinen ilmentymä, joka tunnetaan kuitenkin varsin huonosti. Juuriresorption etiologia on
monitekijäinen. Tarvitaan lisää tutkimuksia, jotta kliinikoille saadaan lisää laadukasta
tutkimustietoa ja yhteneväiset hoitokäytänteet.
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2

MATERIAALI JA MENETELMÄT

Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa lähteenä on käytetty Pubmedista ja Scopuksesta
kerättyä englanninkielistä aineistoa. Hakusanoina on käytetty: root resorption,
orthodontics. Julkaisut ovat vuosilta 2000–2021. Lisäksi lähteenä on käytetty oppikirjaa.
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3.1

JUURIRESORPTIOT OIKOMISHOIDOSSA

Juuriresorption etiologia

Juuren resorptiota tapahtuu aina oikomishoitoa tehtäessä mutta yleensä se ei ole kliinisesti
merkittävää. Keskimäärin kahden vuoden kiinteäkojehoidon aikana menetetään juuren
pituudesta noin 1 mm. Joidenkin potilaiden on kuitenkin huomattu olevan toisia alttiimpia
juuren resorboitumiselle. Näissä tapauksissa on yleensä takana geneettinen tausta.
Geneettisen alttiuden lisäksi riskitekijät voivat olla joko iatrogeenisiä eli hoidosta johtuvia,
hampaan morfologiasta johtuvia tai potilaan historiasta johtuvia. (Littlewood & Mitchell
2019) Vakavaa juuriresorptiota (yli 5 mm menetys) esiintyy 2–5 %:lla
kiinteäkojepotilaista. Useat tutkimukset osoittavat, ettei sukupuolten välillä ole havaittu
eroa. (Hartsfield ym. 2004) Aikuiset ovat alttiimpia juuriresorptioiden synnylle. Heillä
kudosvaste ortodonttisille voimille on hitaampaa kuin lapsilla ja nuorilla, sillä kudoksiin on
rikastunut kollageenia. (Ong & Wang 2002). Eniten juuriresorptiota tapahtuu
yläinkisiiveissä (Segal ym. 2004).
Ulkoista juuriresorptiota tapahtuu käytännössä jokaisella kiinteäkojepotilaalla (Littlewood
& Mitchell 2019). Tästä tapahtumasta vastaavat odontoklastit, jotka ovat luuta hajottavien
osteoklastien kaltaisia soluja. Odontoklastit kykenevät hajottamaan hammaskudosta:
kiillettä, dentiiniä ja sementtiä. Sekä osteoklastit että odontoklastit ovat peräisin
luuytimessä olevista hematopoieettisista soluista. (Hartsfield ym. 2004) Lievissä
tapauksissa vain pienet alueet sementistä resorboituvat ja nämä alueet korvautuvat
sellulaarisella sementillä, kun ortodonttinen hoito lopetetaan. Vaikeammissa tapauksissa
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odontoklastit ”syövät” juurta enemmän, jopa koko apikaalisen osan juuresta. Paljastunut
dentiini peittyy sementillä mutta juuri jää silti lyhentyneeksi. (Littlewood & Mitchell 2019)
Oikomishoidossa hampaita ympäröivässä luussa ja periodontaaliligamentissa tapahtuu
kudosten resorptiota ja uudelleen muodostumista hampaiden siirtyessä uusille paikoille.
Sekä luun resorboituminen että uudelleen muodostuminen ovat molemmat olennaisia
tekijöitä hampaan liikkeessä. Ortodonttisessa liikkeessä on kyse aseptisesta tulehduksesta,
jossa ei ole mukana bakteereja. Hampaan juureen syntyy liikkeen suunnan puoleiselle
puolelle puristusalue ja vastakkaiselle puolelle jännitysalue (Kuva 1). Puristusalueella
tapahtuu luun resorboitumista osteoklastien toimesta ja jännittyneellä puolella uuden luun
muodostumista osteoblastien toimesta. Avainsäätelijöinä näissä tapahtumissa ovat muun
muassa RANK-ligandi, osteoprotegeriini OPG, transkriptiotekijät (RUNX2, HIF-1),
sytokiinit, prostaglandiinit, kudosnekroositekijät ja proteaasit. (Li ym. 2018)

Kuva 1. Puristusalue (punaisella) ja jännitysalue (vihreällä) ortodonttisen voiman
aiheuttamana hampaan kiinnityskudoksissa. (Li ym. 2018)
Oikomisvoimista johtuva hampaiden kuormitus saa hampaan ympärillä olevassa
parodontaaliligamentissa aikaan paikallista hypoksiaa ja kudosnesteiden virtausta, kun
puristuspuolella verenvirtaus vähenee ja jännityspuolella se jopa lisääntyy. Verenkierron
mukana kulkevat leukosyytit saavat aikaan sytokiinien, prostaglandiinien ja
kasvutekijöiden lisääntyneen tuotannon, jolloin kudosten uudelleen muodostuminen
käynnistyy (Li ym. 2018).
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Puristusalueella syklogenaasi-2 (COX2) lisää prostaglandiini PGE2:n tuotantoa
arakidonihaposta, mikä puolestaan vaikuttaa RANK-ligandin ja M-CSF:n ilmentymiseen.
Nämä edistävät osteoklastien erilaistumista ja luun resorptiota. Myös sytokiinit IL-1b ja
TNF-a indusoivat osteoklastien erilaistumista ja toimintaa sekä lisäävät tulehdusta ja
matriksin metalloproteaasin (MMP) tasoa. MMP:t hajottavat parodontaaliligamentin
ekstrasellulaari- ja luisen orgaanisen matriksin, jolloin osteoklastien kiinnittyminen luun
resorptiota varten mahdollistuu. Kompressio aktivoi myös indusoituvan
typpioksidisyntaasin (iNOS) tuottamaan typpioksidia (NO), joka toimii välittäjänä
tulehduksen ja luun resorption välillä.
Jännitysalueella puolestaan sytokiini IL-10:n määrä lisääntyy, mikä tehostaa OPG:n
toimintaa. Osteoblastien RANK-ligandin tuotanto vähenee OPG:n toimesta, jolloin luun
resorptiokin estyy. Lisäksi jännityksestä lisääntyvä TGF-b aikaansaa osteoblastien
erilaistumisen ja toiminnan, jolloin uutta luuta alkaa muodostua. Metalloproteaasien
(TIMP) kudosestäjät ja MMP:n estäjät yhteistyössä säätelevät myös luun uudelleen
muodostumista. Jännitys aktivoi myös endoteelin typpioksidisyntaasin (eNOS) tuottamaan
typpioksidia (NO), joka toimii välittäjänä luun muodostumisessa. (Li ym. 2018)
Taulukko 1. Puristus- ja jännitysalueen signalointitekijät.
Puristusalue

Jännitysalue

COX2 à PGE2 à RANKL, M-CSF
TNF-a
IL-1b
MMPs
iNOS à NO
IL-10 à OPG
TGF-b
TIMPs
eNOS à NO

resorptio

luun muodostuminen

Tulehdusreaktion pitäisi rajoittua hampaita ympäröivään luuhun ja
parodontaaliligamentiin, mutta joskus tulehdus pääsee leviämään säätelemättömäksi,
jolloin se leviää myös hampaan juurta ympäröivään sementtiin ja itse hampaaseen. Tällöin
tapahtuu juuren resorptiota. Juuriresorption solumekanismi on vastaavanlainen kuin
osteoklastien toimesta tapahtuva luun resorptio. Siitä vastaavat vaan puolestaan
odontoklastit, joiden toiminta korreloi myös kohonneiden RANKL-pitoisuuksien ja
vähentyneen OPG:n kanssa. (Li ym. 2018)
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3.2

Juuriresorption aste

Juuriresorptiot voidaan luokitella vaikeusasteen mukaan. Usein käytetään neljän asteen
luokitteluperiaatetta. 0-aste tarkoittaa, ettei juuressa ole resorptiota. 1-asteessa juuren
kärjessä on lievää resorptiota. Juuren kärki on tylpistynyt ja siitä on tullut diffuusirajainen.
2-asteessa resorptio on kohtalaista. Juuren kärkiosa on kadonnut, ääriviiva voi olla
epätasainen. Resorption määrä on noin neljäsosa juuren pituudesta. 3-asteessa puhutaan
voimakkaasta resorptiosta. Juuren pituudesta on resorboitunut yli neljäsosa. Ääriviiva on
epäjatkuva. (Jiang ym. 2010)
0-vaikeusaste= ei resorptiota
1-vaikeusaste= lievää resorptiota
2-vaikeusaste= kohtalaista resorptiota
3-vaikeusaste= voimakasta resorptiota

Kuva 2. Juuriresorption vaikeusaste. (Jiang ym. 2010)
Potilaat, joilla on vakava juuriresorption riski, voidaan tunnistaa resorption määrän
perusteella jo oikomishoidon alkuvaiheessa. Vakavasta juuriresorptiosta puhutaan, kun
vähintään yhdessä inkisiivissä on yli 5 mm:n resorptio. Vakavan juuriresorption riski on
minimaalinen niillä potilailla, joilla inkisiivien resorptiota on tapahtunut ensimmäisten
kuuden kuukauden aktiivisen oikomishoidon aikana alle 1 mm ja ensimmäisen vuoden
aikana alle 2 mm. (Årtun ym. 2009)
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Väitetään, että juuren apikaalinen kolmannes on herkempi juuren resorptiolle kuin
kervikaalinen osa. Tätä on pyritty selittämään parodontaaliraon eri kohtien vaihtelevalla
verisuonituksella. Parodontaalirakoa suonittaa apikaalisesti arteria dentalis ja
kervikaaliosaa supraperiosteaaliset valtimot. Alueiden verisuonitukset ovat yhteydessä
toisiinsa, mutta pääasiallisen ravintonsa ne saavat näiden suoniyhteyksien kautta. Myös
kapillaariverenpaineen jakautuminen parodontaaliraon ympärille saattaa vaikuttaa
resorptiotaipumukseen. Lisäksi apikaalinen sementti on pehmeämpää ja Sharpeyn säikeitä
on vähemmän kervikaalialueeseen verrattuna. (Montenegro ym. 2012)

3.3

Diagnoosi

Juuriresorptio on yleensä oireeton, joten sen varhainen diagnosointi on melko
epätodennäköistä (Hartsfield ym. 2004). Tämän vuoksi säännöllinen seuranta
röntgenkuvien avulla on suositeltavaa etenkin suuren riskin potilaille. Potilaille, joiden
kiinteäkojehoito kestää yli 6kk, suositellaan puolen vuoden välein tehtyä röntgenseurantaa.
Panoraama- ja periapikaalikuvat on yleisimmin käytössä olevat kuvausmenetelmät
juuriresorption arvioinnissa. Panoraamaröntgenkuvia otetaan usein rutiininomaisesti
oikomishoidon aikana, joten resorption arvioiminen niistä onnistuu luontevasti.
Panoraamakuvien laatu on korkea ja varsinkin saman kokeneen henkilön ottamana
vertailukelpoisia toisiinsa. (Apajalahti & Peltola 2007) Panoraamaröntgenkuvan avulla
saadaan helposti tietoa koko hampaistosta (Jiang ym. 2010).
Ongelmaksi kuitenkin usein osoittautuu se, että purentavirheissä etualueella esiintyy
ahtautta, mikä vaikeuttaa juurten apikaalialueiden tulkitsemista. Lisäksi suurin osa
resorptiosta on 1–2 mm, joten virhemarginaali on erittäin kapea. (Jian ym. 2010)
Topkara ym. (2012) esittelivät artikkelissaan potilastapauksen, jossa hampaiden juurten
resorptio on nähtävissä panoraamaröntgenkuvista. (Kuvat 3–5) Potilaalla oli skeletaalisista
ja dentaalisista syistä johtuva etualueen ja molempien sivualueiden avopurenta. Purentaa
hoidettiin ensin Fränkelin kojeella ja RME:llä. Ennen kiinteäkojehoidon aloitusta
poistettiin kaikista sektoreista ensimmäiset premolaarit. Kolmen vuoden kiinteäkojehoidon
jälkeen potilaan panoraamaröntgenkuvassa on selkeästi nähtävillä juuriresorptiota sekä yläettä alaetualueella. Lisäksi juuriresorptiota tapahtui ensimmäisissä ylämolaareissa. (Kuva
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4.) Vuoden kuluttua oikomishoidon päätyttyä potilas hakeutui hoitoon uudelleen
avautuneen purennan vuoksi. Uudella hammaslääkärillä ei ollut dokumentteja aiemmin
tapahtuneesta juuriresorptiosta ja hoidon jatkuessa vielä kuusi vuotta kiinteiden kojeiden ja
kumivetojen avulla juurten vakava resorboituminen pääsi etenemään huomattavasti.
Kokonaishoitoaika tämän potilaan kohdalla oli lähes 10 vuotta kiinteäkojehoidon
aloituksesta toisen hoidon päättymiseen, jos jätetään pois lähes vuoden tauko hoitojaksojen
välillä.

Kuva 3. Panoraamaröntgenkuva ennen kiinteäkojehoidon aloitusta ja premolaaripoistoja.
(Topkara ym. 2012)

Kuva 4. Panoraamaröntgenkuva kolmen vuoden kiinteäkojehoidon jälkeen.
(Topkara ym. 2012)
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Kuva 5. Panoraamaröntgenkuva hoidon loputtua lähes 10 vuoden aktiivisen hoidon
jälkeen. (Topkara ym. 2012)

4

RISKITEKIJÄT

4.1

4.1.1

Iatrogeeniset tekijät

Liian suuret voimat

Tutkimukset osoittavat, että ortodonttisilla voimilla on huomattava vaikutus
juuriresorptioiden syntyyn. Suuret voimat näyttävät aiheuttavan merkittävästi enemmän
juuriresorptioita kuin kevyemmät voimat. Myös aktiivisen oikomishoidon aikana pidetyt
lyhyet tauot passiivisen kaarilangan avulla näyttäisivät ehkäisevän juuriresorptioiden
syntymistä. Voimien ollessa passiivisena tauon aikana mahdollisesta resorptiosta kärsinyt
juurisementti ehtii toipua ja resorboituminen ei pääse etenemään jatkossa. (Topkara ym.
2012)
Oikomishoidossa käytetään kontrolloituja voimia hampaiden siirtämiseen. Liian suuret
voimat, jotka ylittävät huomattavasti parodontaaliraon kapillaariverenpaineen, aiheuttavat
puristuspuolella paikallisen iskemian ja parodontaaliligamentin tuhoutumisen,
hyalinisaation. Hampaiden liikettä ei tapahdu ennen kuin hyalinisaatioalue on poistettu.
Näin hampaiden liikkeessä tapahtuu enemmän viivettä liian suuria voimia käytettäessä.
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Kohtalainen voima, joka ylittää kapillaariverenpaineen aiheuttaa myös
parodontaaliligamentin puristuksen ja luun resorption viivästymisen. Kevyet voimat, jotka
ovat kapillaariverenpainetta pienempiä, saavat myös aikaan parodontaaliligamentissa
iskemiaa, mutta kevyiden voimien ansiosta tapahtuu samanaikaista luun resorptiota ja
uuden luun muodostumista, sillä verenkierron kautta osteoklastit pääsevät paikalle. Tämä
mahdollistaa hampaiden jatkuvan liikkeen, kun luuta resorboidaan ja muodostetaan
uudelleen samanaikaisesti. Kliinisesti on kuitenkin lähes mahdotonta välttää verisuonten
tukkeutumista kokonaan, joten hyalinisaatiota tapahtuu aina jossakin määrin. (Ong &
Wang 2002, Li ym. 2018)

4.1.2

Liian pitkä aika

Eräässä retrospektiivisessä suomalaistutkimuksessa arvioitiin oikomiskojeen ja hoidon
keston vaikutusta juuriresorption määrään 8–16-vuotiailla nuorilla. Tutkimuksessa
vertailtiin myös resorption astetta eri hammasryhmissä. Tutkimukseen osallistui 625
oikomishoidon potilasta, mutta lopulliseen otokseen valikoitui 601 potilasta. Eniten
käytössä olivat irrotettava aktivaattorilevy tai kiinteät kojeet, ja suurimalla osalla oli ollut
hoidon aikana käytössä useampi oikomiskoje. Juurten resorptioaste arvioitiin
panoraamaröntgenkuvien avulla ennen ja jälkeen oikomishoidon. Sukupuolten välillä ei
ollut merkittävää eroa mutta juuren resorptio korreloi merkittävästi kiinteäkojehoitoon.
Kiintein kojein hoidetuista potilaista 56 %:lla esiintyi jonkin asteista juuriresorptiota.
Lisäksi hoidon kestolla huomattiin olevan selvä vaikutus juuriresorption määrään. Hoidon
keskimääräinen kesto potilailla, joilla ei tapahtunut juuriresorptiota oli 1,5 vuotta kun taas
potilailla, joilla syntyi vaikea juuriresorptio hoidon keskimääräinen kesto oli 2,3 vuotta.
Resorptiota tapahtui yleisimmin yläleuan inkisiiveissä ja seuraavaksi yleisimmin alaleuan
inkisiiveissä. (Apajalahti & Peltola 2007)
Toisaalta on raportoitu myös, ettei juuren resorboitumisen ja hoitoajan kestolla ole
yhteyttä. Hoidon pitkä kesto ei välttämättä tarkoita, että hoito olisi ollut aktiivista koko
ajan. Liian suuret voimat ovat myös riski resorptioille, joten hoito toteutetaan usein kevyin
voimin. Hoidon aikana pidetään myös taukoja, jolloin ortodonttiset voimat ovat passiivisia.
Jotkut potilaat jättävät myös toistuvasti hoitokäyntejä välistä, jolloin oikomishoitokin
luonnollisesti venyy. (Segal ym. 2004, Topkara ym. 2012)
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4.1.3

Intruusio

Tutkimuksessaan Han ym. (2005) vertailivat, miten intrusoivat ja ekstrusoivat voimat
vaikuttavat juuriresorptioiden määrään ja tulivat siihen tulokseen, että intrusoivat voimat
aiheuttavat noin neljä kertaa enemmän juuren resorptiota kuin ektrusoivat voimat.
Intruusiossa lähes kaikki voiman aiheuttama paine kohdistuu juuren kärkeen, jolloin
resorption mahdollisuus lisääntyy. Mitä suurempi vertikaalinen ylipurenta, sitä enemmän
oikomishoidon aikana tapahtuu etuhampaiden intrusoivaa liikettä ja tätä kautta niiden
resorboitumista (Hartsfield ym. 2004).
Eräässä tutkimuksessa vertailtiin, kuinka eri suuruiset intrusoivat voimat vaikuttavat
resorption määrään juuren pinnalla. Tutkimukseen osallistui 27 oikomishoidon aloittavaa
potilasta, joilta oli indikoitua poistaa yläleuan ensimmäiset premolaarit molemmilta
puolilta. Ennen poistoja, kyseisiin hampaisiin kohdistettiin 28 päivän ajan eri suuruisia
oikomisvoimia. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kolmeen eri voimatason ryhmään.
Ensimmäisessä ryhmässä käytettiin toisella puolella raskaita voimia (225 g) ja
vastakkaisella puolella kontrollivoimaa (0 g). Toisessa ryhmässä käytettiin toisella puolella
kevyttä voimaa (25 g) ja vastakkaisella puolella kontrollivoimaa (0 g). Kolmannessa
ryhmässä käytetiin toisella puolella kevyttä voimaa (25 g) ja toisella puolella raskasta
voimaa (225 g). 28 päivän jälkeen premolaarit poistettiin tiukan protokollan mukaisesti
vahingoittamatta juuren pintoja ja ne analysoitiin tietokoneavusteisesti. Tulokset osoittavat,
että tunkeutuvan voiman suuruus on suoraan verrannollinen resorptiovaurioiden
laajuuteen. Kontrolliryhmässä vauriot olivat pienimpiä, kevyen voiman ryhmässä niitä oli
enemmän ja suuren voiman ryhmässä niitä oli eniten ja ne olivat suurimmat. Tämän
tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä aikaisemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. (Harris ym.
2007)

4.2

Hampaiden morfologia

Tutkimukset ovat osoittaneet, että epänormaali juuren muoto lisää riskiä juuren ulkoiselle
resorptiolle. Ortodonttinen voima keskittyy apikaalisen juuren tietylle alueelle, jolloin
resorptio siinä kohdassa mahdollistuu. Lyhentyneen, taipuneen ja pipetin muotoisen
juurimorfologian on todettu lisäävän juuriresorption riskiä. (Oyama ym. 2007)
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Oyama ym. (2007) tutkivat elementtimalleilla, kuinka juuren morfologia vaikuttaa
jännitysjakaumaan niissä. Tutkittavana oli viisi erilaista juuren mallia: normaali (A), lyhyt
(B), tylppä (C), taipunut (D) ja pipetin muotoinen (E) juuren kärki. Kokeelliset voimat
kohdistettiin elementtimalleihin vertikaalisesti ja horisontaalisesti. (Kuvat 6 ja 7)
Kaikissa malleissa jännitys keskittyi hampaan kervikaaliosaan ja kruunun keskiosaan, kun
käytettiin vertikaalista voimaa. Lisäksi lyhentyneessä, taipuneessa ja pipetin muotoisessa
mallissa jännitystihentymä syntyi myös juuren apikaalialueelle sekä vertikaalista että
horisontaalista (linguaalinen) voimaa käytettäessä. Vertikaalista voimaa käytettäessä
maksimaalinen jännitysarvo havaittiin malleilla A-C kervikaalialueella, mallilla D juuren
kärjessä ja mallilla E juuren kärjen kaula-alueella. Horisontaalista voimaa käytettäessä
maksimaalinen jännitysarvo havaittiin malleilla A-C juuren keskellä, mallilla D juuren
kärjessä ja mallilla E juuren kärjen kaula-alueella.
Mallissa A, jolla oli normaali juuren muoto, ei havaittu merkittävää jännitystihentymää
juuren kärjen alueella.
Mallissa B, jolla oli lyhentynyt juuri, jännitys keskittyi juuren keskelle. Juurikruunusuhteen pienenemisen uskotaan lisäävän juuren kuormitusta.
Toisin kun jotkin muut tutkimukset, tämä tutkimus osoitti, ettei tylppäjuurisuus altista
resorption synnylle. Jännitystaso tylpän juuren (C) kärjessä oli jopa alhaisempi kuin
normaalin juuren morfologian omaavassa mallissa A.
Mallien D ja E tutkimustulokset ovat yhteneväisiä aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa,
joissa sekä taipunut että pipetin mallinen juuri ennakoivat juuriresorption syntyä juuren
kärkeen.
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Kuva 6. Jännitysjakauma hampaassa vertikaalista voimaa käytettäessä. (Oyama ym. 2007)

Kuva 7. Jännitysjakauma hampaassa horisontaalista voimaa käytettäessä. (Oyama ym.
2007)
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4.3

4.3.1

Potilaan historia

Geneettinen taipumus

Joidenkin tutkimusten mukaan geneettisten tekijöiden on osoitettu vastaavan vähintään 50
% oikomishoitopotilaiden juuriresorptiotaipumuksen vaihtelusta. 15 %:lla tästä joukosta
esiintyy IL-1B-geenin vaihtelua. IL-1B-geenin tuottama IL-1b on voimakas luuta
resorboiva sytokiini, joka on mukana myös juuriresorptioon johtavissa reiteissä. Etenkin
IL-1B-geenin polymorfismin on raportoitu altistavan juuriresorptioille. (Hartsfield ym.
2004) Henkilöillä, jotka ovat homotsygoottisia IL-1B-geenin alleeli 1 suhteen, on 5,6
kertaa suurempi riski juuren resorptioille kuin heillä, jotka ovat tämän alleelin suhteen
heterogeenisiä. Alleeli 1:n esiintyessä IL-1b:n tuotanto vähenee, jolloin luun kataboliakin
vähenee. Kun luuta ei hajoteta tarpeeksi hampaan liikkeen suunnassa, syntyy juureen
pitkittynyt dynaaminen voima, joka johtaa lopulta juuren resorboitumiseen. Alleeli 2
tuottaa enemmän sytokiini IL-1b, jolloin ortodonttisten voimien puristama
parodontaaliligamentin tila palautuu normaaliksi, kun luu resorboituu alveoliluun ja
parodontaaliligamentin rajapinnasta. Näin juuri säästyy pahimmalta resorptiolta. (Kuva 8.)
Tutkimuksen osoittavat, että ihmiset, jotka ovat homotsygoottisia alleelin 2 suhteen,
tuottavat neljä kertaa enemmän IL-1b-sytokiinia kuin he, jotka ovat homotsygoottisia
alleelin 1 suhteen. Heterotsygoottiset solut tuottavat kaksinkertaisen määrän verrattuna
homotsygoottisiin alleeli 1-soluihin. (Al-Qawasmi ym. 2003)
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Kuva 8. Alleeli 1 ja alleeli 2 vaikutus juuren resorptioon. (Al-Qawasmi ym. 2003)

4.3.2

Traumat

Kaatumisissa ja törmäyksissä etuhampaat ovat usein trauman kohteena. Kolahduksessa
tapahtuu yleensä intrusoiva luksaatio, jolloin hammas siirtyy aksiaalisesti kohti
alveoliluuta eli työntyy sisäänpäin. Spontaanin palautumisen ja kirurgian ohella myös
oikomishoito on eräs hoitomuoto näille traumahampaille. Hoitopäätökseen vaikuttavat
muun muassa potilaan ikä, hampaan juuren kehitysvaihe ja kuinka paljon intruusiota on
tapahtunut. Kirurgista tai ortodonttista reponointia suositellaan yli 12-vuotiaille, joilla
hampaan apex on sulkeutunut ja intruusiota on tapahtunut yli 7 mm. Intrusoiva voima on
kuitenkin yksi riskitekijä juuriresorptiolle, jolloin hyvästä hoidosta huolimatta
lopputulemana voi olla juuren resorboituminen. Etenkin etuhampaille, joissa intruusiota
tapahtuu yli 6 mm, paranemisennuste on huono. (Gomes ym. 2012) Lisäksi hampaat, joissa
on aiemmin tapahtunut trauma, ovat alttiimpia juuriresorptioille oikomishoidon aikana
(Weltman ym. 2010).
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Suurin osa tapaturmista kohdistuu 6–15-vuotiaisiin, jotka ovat myös oikomishoidon
tyypillisin ikäryhmä. On ehdotettu, että hampaita, joihin on kohdistunut trauma, tulisi
seurata vähintään kolme kuukautta ennen kuin ne altistetaan ortodonttisille voimille.
Tarvittaisiin kuitenkin lisää tutkimuksia siitä, kuinka hammastraumat todellisuudessa
vaikuttavat oikomishoitoon ja mikä olisi riittävä trauman jälkeinen odotusaika, että
kliinikoilla olisi yhtenäinen perusteltu hoitokäytäntö. (Pereira ym. 2012)
4.3.3

Tavat ja tottumukset

Artikkelissaan Harris (2000) kirjoittaa, kuinka potilaan tavat ja tottumukset vaikuttavat
myös osaltaan juuriresorptioiden syntyyn. Kovat purentavoimat, purentatraumat ja
krooninen bruxismi lisäävät kaikki resorboitumisen riskiä. Varsinkin juuren kehityksen
aikana liialliset intrusoivat voimat hidastavat hampaan normaalia kehittymistä.
Koe-eläintutkimukset osoittavat, että virheellinen purenta, riittämättömät täytteet ja
epäsopivat proteesit voivat myös aiheuttaa purentatraumaa sekä ”jiggling” voimia. Myös
sillantukihampaissa on todettu ilmenevän tavallista enemmän juuren resorptiota. Tämän
arvellaan johtuvan siitä, että tukihampaalle kohdistuu normaalia suurempi kuormitus
purennassa.
Juuriresorptioiden ja huulten sekä kielen toimintahäiriöiden välille on löydetty yhteys.
Peukalon imeminen yli 7-vuotiaaksi ja kynsien jatkuva pureskelu näyttävät lisäävän
resorption riskiä. Toistuvat voimat peukaloa imettäessä, kynsiä pureskeltaessa tai kielen
työntyessä suuhengittäessä aiheuttavat jatkuvaa kuormitusta hampaille. (Harris 2000)

5

POHDINTA

Oikomishoidossa tapahtuva juuren resorptio on ulkoista resorptiota. Ulkoista resorptiota
voi tapahtua ilman oikomishoitoakin, mutta se liittyy vahvasti kuitenkin ortodonttisiin
voimiin. Juuriresorption etiologia on monitekijäinen, joka voidaan karkeasti jakaa kahteen
eri luokkaan: hoitoon liittyviin tekijöihin ja potilaaseen liittyviin tekijöihin. Hoidosta
riippuvaisia tekijöitä ovat muun muassa voiman suuruus, aktiivisen hoidon pituus ja
liikkeen suunta. Potilaan historiassa vaikuttaa aikaisemmat hammastraumat sekä
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lapsuudessa opitut tavat ja tottumukset. Mielenkiintoista oli huomata, kuinka suuri
vaikutus geeneillä on. Geneettisen taustan ajatellaan vaikuttavan vähintään 50 %.
Koska perimällä on niin suuri vaikutus juuriresorptioiden syntyyn oikomishoidon
yhteydessä, ei hammaslääkäreiden pitäisi syyttää turhan paljon itseään tällaisen sattuessa.
Ortodonttiset voimat, hoidon pituus sekä liikesuunnat ovat voineet olla optimaaliset mutta
potilaan geenit voivat silti vaikuttaa lopputulokseen niin paljon, ettei lopputulos ole paras
mahdollinen. Kliinikoiden olisi hyvä olla tietoisia perimän suuresta vaikutuksesta, jotta he
voisivat tällaisissa tilanteissa vapauttaa itsensä hoitovirheen paineesta. Resorption
syntyminen ei ole aina siis pelkästään hammaslääkärin vastuulla.
Oikomishoidon aikana tapahtuu väistämättä aina jonkun asteista juuren resorboitumista.
Opiskelijakollegoideni kanssa jutellessa kävi ilmi, että tämä oli uusi tieto niin itselleni kuin
heillekin. Ehkä tästä ei ole niin paljon puhuttu opiskeluaikana, vaikka yleinen ilmentymä
onkin. Kliinisesti juuren resorptiot ovat kuitenkin niin vähäisiä ja merkityksettömiä, joten
olisiko tämä syynä siihen, miksi aihe on jätetty niin vähälle huomiolle.
Koska juuren ulkoiseen resorptioon vaikuttaa perimä niin vahvasti, herää ajatus, tulisiko
oikomishoitoa ennen selvittää potilaan geneettinen tausta IL-1B-geenin osalta? Tämä toki
vaatisi lisää resursseja ja tulisi valtiolle kalliimmaksi ja työläämmäksi. Jos
geenikartoitukseen ei lähdetä, on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että sisaruksilla voi olla
samanlainen taipumus juuriresorptioihin. Jos toisella sisaruksella on havaittu kohtalaista tai
vakavaa juuren resorboitumista oikomishoidon aikana, on tarpeellista kiinnittää huomiota
resorptioiden mahdollisuuteen myös toisten sisarusten kohdalla oikomishoitoa
suunniteltaessa ja toteuttaessa. Heidän perimänsä voi olla sellainen, mikä altistaa hyvästä
ja huolellisesta hoidosta huolimatta tälle ikävälle komplikaatiolle.
Yläinkisiivit näyttävät olevan kaikista alttiimpia resorptioiden syntyyn. Seuraavaksi
yleisintä resorptio on alainkisiiveissä. Voisikohan tähän olla selittävänä tekijänä niiden
yksijuurisuus ja juuren morfologia? Inkisiiveissä juuri on usein kapea, joskus
pipetinmuotoinen. Ortodonttinen voima keskittyy pääosin juuren apikaalialueelle, jolloin
resorptio on todennäköistä juuri tällä alueella. Lisäksi oikomishoitoa tehdessä juuri
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inkisiivit ovat ne hampaat, jotka siirtyvät pisimmän matkan. Sekä horisontaalista että
vertikaalista ylipurentaa korjattaessa inkisiivit ovat aktiivisimman hoidon kohteena.
Väkivaltaisuus ja liikenneonnettomuuksien määrät ovat viime aikoina kasvaneet
voimakkaasti. Kasvojen alueelle kohdistuvia iskuja tapahtuu jatkuvasti. Monet eivät
hakeudu hoitoon, jolloin traumat jäävät kirjaamatta potilastietoihin ja unohtuvat.
Traumahistoria ei tule välttämättä puheeksi oikomishoitoa aloittaessa ja voimakkaan
juuriresorption ilmetessä ennaltaehkäisy on myöhäistä. Lisäksi lasten lisääntynyt
harrastetoiminta on lisännyt hammastraumojen määrää. Etenkin labiaalisesti kallistuneet
yläinkisiivit ovat herkästi trauman kohteena törmäyksissä ja putoamisissa. Juuriresorption
riskistä tulisi aina kertoa potilaalle ja keskustella muun muassa heidän kasvojen alueelle
kohdistuneesta traumahistoriasta.
Juuriresorptio on siis monimutkainen prosessi, jota ei täysin vielä ymmärretä. Uusia
tutkimuksia tarvittaisiin vielä, jotta kliinikoille saataisiin uutta ajankohtaista tietoa ja
yhteneväiset hoitokäytänteet.
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