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Tämä tutkimus on kirjallisuuskatsaus fisteleiden esiintyvyydestä, altistavista tekijöistä sekä 
oikomishoidon vaikutuksesta fisteleiden ilmaantuvuuteen halkiopotilailla. Tutkielman aineistona on 
ollut pääasiassa englanninkielisiä artikkeleita ja julkaisuja. Aineistossa on myös hyödynnetty kahta 

Oulun Yliopistossa valmistunutta väitöskirjaa. Julkaisujen etsinnässä on käytetty Pubmed-, Google 
Scholar- sekä Scopus-tietokantoja. Tietokannoista on käytetty sieltä vapaasti luettavissa olevia 

julkasuja. Olen käyttänyt seuraavia hakutermejä: ”cleft palate”, ”fistula”, ”orthodontic treatment”, 
”maxillary expansion”, ”velopharyngeal insuffiency”. 
 

Tässä tapauksessa fistelillä tarkoitetaan putkimaista rakennetta, joka muodostaa yhteyden suun ja 
nenäontelon välille. Normaalisti yhteyttä ei ole. Fisteli voi aiheuttaa potilaalle epämiellyttävää 

tunnetta, kun ruoka ja juoma pääsevät kulkemaan nenäontelon ja suun välillä. Lisäksi fisteli voi 
vaikuttaa puheenkehitykseen ja tiettyjen äänteiden muodostumiseen. Tutkielmassa on myös 
käsitelty fistelien luokittelua. 

 
Halkiopotilaalle voi myös syntyä velopharyngeaalinen toimintahäiriö VPI (velopharyngeal 

insuffiency). VPI aiheuttaa potilaan puheeseen hypernasaalisuutta. VPI:tä voidaan hoitaa 
puheenparannusleikkauksella. Tutkielmassa havaittiin, että fisteli lisää riskiä saada VPI sekä 
vähentää puheenparannusleikkauksen onnistumisprosenttia. 

 
Halkiolapsilla on tavallista enemmän purentavirheitä ja muita hampaistoon liittyviä 

poikkeavuuksia. Oikomishoitoa tehdään eri ikäkausina, ja lähes kaikki halkiolapset tarvitsevat sitä. 
Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksena havaittiin, että oikomishoidon ja fistelin muodostumisen 
välillä ei ole selkeää yhteyttä. Laajennuksen jälkeen ilmenevät fistelit ovat olleet olemassa jo 

primaarileikkauksen jälkeen, mutta niitä ei ole havaittu ennen maksillan levitystä.   
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1  JOHDANTO  

 

Huuli ja suulakihalkiot ovat yleisimpiä kasvojen alueen synnynnäisiä epämuodostumia. Suomessa 

huuli- ja suulakihalkiotapauksia syntyy vuosittain noin 120, joista yli puolet on suulakihalkioita ja 

neljännesosa huuli- suulakihalkioita ja loput huulihalkiotapauksia (Rautio ym. 2010). Suomessa 

suulakihalkioita esiintyy noin kolme kertaa enemmän kuin muualla maailmassa (Lithovius ym. 

2015). Muualla maailmassa suulakihalkioiden esiintyvyys on Suomeen verrattuna hieman 

alhaisemmalla tasolla, mikä voi selittyä osittain suomalaisten perintötekijöillä.  

Halkioiden etiologia on usein tuntematon, mutta tiedetään, että tietyt geenit ja ulkoiset häiriötekijät 

yhdessä altistavat epämuodostumien synnylle. Myös äidin tupakointi, tiettyjen lääkkeiden ja 

alkoholin käyttö lisäävät sikiön riskiä saada halkio. (Lithovius ym. 2015)  

Halkioita voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin. Yksi jaottelutapa on jakaa halkiot huulihalkioihin (lisäksi 

jako tois- tai molemminpuoleiseen halkioon), huuli- ja suulakihalkioihin sekä suulaen halkioihin. 

Lisäksi on olemassa luokittelemattomia tapauksia, joissa esimerkiksi on huulihalkio ja erillinen 

suulaenhalkio. Halkiot ovat myös eriasteisia. Vaikea-asteisiin halkioihin liittyy huomattavaa 

luuston, pehmytkudosten ja nenän rakenteiden poikkeavuutta. Noin viidesosalla halkiopotilaista on 

myös muita synnynnäisiä rakennepoikkeamia. (Lithovius ym. 2015)  

Huulen korjausleikkaus tehdään Suomessa potilaan ollessa noin 3 kuukauden ikäinen. Suulaen 

sulkuleikkauksia tehdään Suomessa noin 6 – 12 kuukauden iässä ja siinä yhdistetään suulaen osat. 

Yksiselitteistä hoitolinjaa on ollut hankalaa tehdä halkioiden moninaisten variaatioiden vuoksi. 

(Rautio ym. 2010)  

Suulakileikkauksessa erillään olevat suulaenosat yhdistetään ompeleiden avulla sekä venyttämällä 

omia kudoksia. Muodostunut saumakohta epitelisoituu, jolloin yhteys nenäonteloon sulkeutuu. 

Toisinaan epitelisoituminen voi tapahtua kahdesta suunnasta yhtä aikaa, jolloin suusta jää yhteys 

nenäonteloon putkenomaisen rakenteen – fistelin välityksellä. Fisteli on siis mahdollinen 

komplikaatio suulakileikkauksen jälkeen ja se muodostuu leikkauskohtaan heikentyneen haavan 

paranemisen tai kudoksen heikkouden vuoksi.  Toinen postoperatiivinen tilanne suulaen 

sulkuleikkauksen jälkeen on nenäportin vajaatoiminta, VPI (englanniksi velopharyngeal 

insuffiency). VPI voi aiheuttaa potilaalle esimerkiksi artikulointiongelmia sekä hypernasaalista 

puhetta (Pearson &Kirschner 2011). 

Fistelin muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi alkuperäisen halkion laajuus, 

leikkauksen onnistuneisuus, verenvuodon sekä infektioiden ilmaantuvuus leikkauksen yhteydessä. 

Myös halkion sulkemistavalla ja potilaiden iällä on vaikutusta fisteleiden muodostumiseen. 

Fisteleiden koko, oireellisuus ja niiden lävitse kulkevan ruuan ja nesteiden määrä vaihtelee. 



Oireettomia fisteleitä ei tarvitse hoitaa, mutta suurempia fisteleitä voidaan sulkea tai peittää 

proteeseilla tai leikkauksellisesti (Lithovius ym. 2015). Fistelit voivat olla kooltaan pieniä, mutta 

niiden olemassaolo voi heikentää elämänlaatua ja vaikuttaa normaaliin puheenkehitykseen. 

Fisteleitä voidaan luokitella Pittsburgin luokitteluasteikoilla sen mukaan missä kohden suulakea 

fisteli sijaitsee. (Shankar ym. 2018)  

Fisteleiden esiintyvyys vaihtelee 0–78% välillä ja niiden uusiutumisprosentti 10-65% välillä. Suuret 

vaihtelut selittyvät leikkausten jälkeisten fisteleiden määritelmien, luokittelun ja 

raportointiajankohdan eroilla. Riski saada fisteli on kuitenkin suurempi niillä potilailla, joilla on 

molemmin puoleinen huuli- ja suulakihalkio kuin toispuoleisilla huuli- ja suulakihalkiopotilailla. 

(Shankar ym. 2018)  

Halkiolapsilla on tavanomaista enemmän purentavirheitä ja hampaiston poikkeavuuksia. 

Keskikasvojen, etenkin maxillan hypoplasia ja purentasuhde Angle III ovat yleisiä halkiopotilailla. 

Maksillan hypoplasia johtuu suulakileikkauksien jälkeisistä arpikudoksista huulessa tai suulaessa 

sekä mahdollisesta perinnöllisestä kasvuvajeesta. Lisäksi arpikudosten aiheuttama paine suulaessa 

aiheuttaa transversaalista kaventumista yläleukaan. Oikomishoitoa tehdään kouluiässä ja 

kasvukauden aikana. Lisäksi osa potilaista tarvitsee ortognaattista hoitoa kasvun päätyttyä. 

Ortodonttisen hoidon seurauksena olemassaoleva tai itsestään sulkeutunut fisteli voi avautua ja 

aiheuttaa uudelleen samoja oireita. 

 

2  TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

2.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää fisteleiden esiintymistä halkiopotilailla ja niiden syntyyn 

vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena on selvittää fisteleiden esiintyvyyttä, altistavia tekijöitä ja 

oikomishoidon mahdollista vaikutusta fisteleiden ilmaantuvuuteen. Lisäksi tutkielmassa käsitellään 

velopharyngeaalisen vajaatoiminnan, fistelin esiintyvyyden ja suulakileikkauksien välistä yhteyttä.  

 

2.2 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, jossa hyödynnän pääasiassa kansainvälistä 

kirjallisuutta ja julkaisuja. Aineistossa on myös hyödynnetty kahta Oulun Yliopistossa 

valmistunutta väitöskirjaa. Julkaisujen etsinnässä on käytetty Pubmed-, Google Scholar- sekä 



Scopus-tietokantoja. Tietokannoista on käytetty sieltä vapaasti luettavissa olevia julkasuja. Olen 

käyttänyt seuraavia hakutermejä: ”cleft lip”, ”cleft palate”, ”fistula”, ”fistula repair”, ”orthodontic 

treatment”, ”maxillary expansion”, ”velopharyngeal insuffiency”, ”nasoalveolar molding”, 

”presurgical orthodontic”.  

 

3 HALKIOT 

 
 

3.1 Halkioiden etiologia ja esiintyvyys 

 

Halkioiden etiologia on usein tuntematon, mutta tiedetään, että tietyt geenit ja ulkoiset häiriötekijät 

yhdessä altistavat epämuodostumien synnylle. Huulisuulakihalkiot ovat myös osana lukuisia 

oireyhtymiä. Oireyhtymään liittyvät halkiot voivat olla haastavampia kuin halkiot ei-oireyhtymää 

sairastavilla potilailla. Esimerkiksi Van der Woudenin oireyhtymää sairastavilla halkiopotilailla 

todettiin enemmän hypodontiaa verrattuna halkiopotilaisiin, joilla ei ollut mitään oireyhtymää. 

Tutkimukset osoittavat myös Van der Woudenin oireyhtymän aiheuttavan synnynnäisten 

hampaiden puutosten lisäksi viivettä hampaiden kehityksessä. (Awadh W ym. 2021) 

Oireyhtymät joihin halkiot yleensä liitetään ovat Pierre Robinin, Treacher Collinsin, Fragile X:n, 

Blepharo-cleidon, Kabukin, Apertin, Van der Wouden, Catch22:n ja Downin oireyhtymät. Huuli- ja 

suulakihalkiot syntyvät jo ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. Suulaen muodostuminen 

alkaa 5. raskausviikolla ja sen lopullinen sulkeutuminen tapahtuu 12. raskausviikolla. 

Kaksostutkimukset osoittavat, että halkioiden synty on monitekijäinen prosessi. Identtisillä 

kaksosilla halkio on vain yhdessä tai kahdessa tapauksessa viidestä, jos toisella kaksosista on 

halkio. (Hukki ym. 1998) Perinnöllisyydellä ja lapsella todetuilla oireyhtymillä on oma osuutensa, 

mutta myös äidin tupakointi, tiettyjen lääkkeiden ja alkoholin käyttö lisäävät sikiön riskiä saada 

halkio. (Rautio ym. 2010). Lithoviuksen 2015 väitöskirjan mukaan 20,1 %:lla halkiolapsista löytyi 

suvusta halkio. Suulakihalkio oli kaikkein perinnöllisin (76,7 %), huulisuulakihalkio seuraavaksi 

perinnöllisin (16.3 %) ja huulihalkio vähiten (7%). Tilastollisesti ei ollut merkitsevyyttä oliko 

halkio isän vai äidin puolelta. 

 

Halkioiden esiintyvyys vaihtelee halkiotyypeittäin, maantieteellisesti ja etniseen ryhmään nähden. 

Yleisesti halkioiden ilmaantuvuus on 1–2,21/1000 syntymää. Muilla kuin valkoisilla ilmaantuvuus 

on 0,54/1000 ja valkoisilla 1,36/1000 syntynyttä lasta. (Lehtonen 2016) 



Huuli- ja huulisuulakihalkiot ovat yleisempiä eurooppalaisessa väestössä kuin pelkät suulakihalkiot. 

Kanadassa ja Pohjois-Euroopassa, kuten Suomessa suulakihalkiopotilaita on enemmän kuin 

muualla. Kiinassa, Japanissa ja osassa Latinalaista Amerikkaa huuli- ja suulakihalkioita on 

enemmän kuin suulakihalkiopotilaita. Etelä-Afrikassa kaikenlaisia halkioita esiintyy vähiten. 

(Lithovius ym. 2015) 

Suomessa huuli- ja suulakihalkiotapauksia ilmaantuu vuosittain noin 0.22%:lla syntyneistä lapsista, 

joista yli puolet on suulakihalkioita ja neljäsosa huuli- suulakihalkioita ja loput huulihalkiotapauksia 

(Rautio ym. 2010). Suomessa suulakihalkioita esiintyy noin kolme kertaa enemmän kuin muualla 

maailmassa (Lithovius ym. 2015). Muualla maailmassa esiintyvyys on Suomeen verrattuna hieman 

alhaisemmalla tasolla, mikä selittyy osittain suomalaisten perintötekijöillä. Suulakihalkio t ovat 

yleisempiä tytöillä, kun taas huuli- ja suulakihalkiot ovat yleisempiä pojilla (Rautio ym. 2010). 

 

Halkioita voidaan luokitella Veau-asteikon mukaan. Veau I-luokkaan kuuluvat halkiot, jotka 

rajoittuvat pehmeään suulakeen. Veau II-luokkaan kuuluvat sellaiset halkiot, jotka rajoittuvat 

pehmeän ja kovan suulaen alueelle. Veau III-luokkaan kuuluvat halkiot, jotka rajoittuvat pehmeän 

ja kovan suulaen sekä huulen alueelle. Veau IV-luokkaan kuuluvat bilateraaliset huuli- ja 

suulakihalkiopotilaat. (Salimi ym. 2018)  

 

3.2 Halkioiden korjaukset 

 

Ensimmäinen korjausleikkaus eli huulen ja nenän korjausleikkaus tehdään sekä tois- että 

molemminpuolisissa halkioissa ensimmäisenä kirurgisena toimenpiteenä. Leikkaus toteutetaan 3–4 

kuukauden iässä, tietenkin huomioiden lapsen paino ja yleinen terveydentila. Huulen halkiokohdan 

rakenteet ja vääriin kohtiin kiinnittyneet lihakset irrotetaan kiinnityskohdistaan. Eri kerrokset 

paljastetaan halkiokohdalta ja ommellaan vastakkaisen puolen vastaavien rakenteiden kanssa 

yhteen. Nenän alueelta sieraimen alueen lihaksisto korjataan, jotta saadaan sierain oikealle 

kohdalle. Myös nenän rustorakenne korjataan, jotta saadaan toimiva huuli-nenä-kokonaisuus. 

(Hukki ym. 1998) 

Toinen korjausleikkaus eli suulakiplastia tehdään Suomessa 9–12 kuukauden iässä. Sillä on kaksi 

tavoitetta: sulkea halkio anatomisesti ja korjata pehmeän suulaen rakenteet siten että puheen kehitys 

olisi mahdollisimman hyvä ja sulkea halkio niin ettei yläleuan kasvulle ja kehitykselle aiheudu 

haittaa. Leikkauksen seurauksena saavutetaan yleensä normaali suulaen toiminta ja puheen laatu, 

mutta leikkauksesta aiheutunut arpikudos lisää kasvuhäiriöitä yläleuassa. Toisaalta suulaen 

leikkauksen siirtäminen myöhemmäksi parantaa yläleuan kasvumahdollisuuksia, mutta hidastaa 



puheen kehitystä. Leikkauksessa pehmeän suulaen lihakset irrotetaan virheellisistä 

kiinnittymiskohdistaan. Suulakea pidennetään siirtämällä lihaksistoa taaksepäin. Kudokset 

ommellaan vastakkaisen puolen kanssa yhteen. Mitä leveämpi halkio on, sitä enemmän joudutaan 

venyttämään suulaen kudoksia ja arvenmuodostusta syntyy enemmän. 

 

Kaksivaiheisessa suulaen sulkuleikkauksessa pehmeän suulaen halkio suljetaan huuli-

nenäleikkauksen yhteydessä 3–4 kuukauden iässä. Kovan suulaen halkio jätetään avoimeksi. 

 

Suulakileikkauksessa erillään olevat suulaenosat yhdistetään ompeleiden ja siirteiden avulla. 

Muodostunut saumakohta epitelisoituu, jolloin yhteys nenäonteloon sulkeutuu. Toisinaan 

epitelisoituminen voi tapahtua kahdesta suunnasta yhtä aikaa, jolloin suusta jää yhteys 

nenäonteloon putkenomaisen rakenteen – fistelin välityksellä. Fisteli on siis mahdollinen 

komplikaatio suulakileikkauksen jälkeen ja se muodostuu leikkauskohtaan halkion laajuuden ja 

teknisten haasteiden, leikkauksen teknisen ongelman tai heikentyneen haavan paranemisen vuoksi. 

Suulakileikkauksessa on tärkeää kiinnittää huomiota pehmeän suulaen lihaksien korjaamiseen, 

koska sillä on luultavasti vaikutusta puheen kehitykseen (Rautio ym. 2010). Toinen mahdollinen 

postoperatiivinen komplikaatio suulakileikkauksesta on nenäportin vajaatoiminta, VPI (englanniksi 

velopharyngeal insuffiency). VPI voi aiheuttaa potilaalle artikulointiongelmia sekä hypernasaalista 

puhetta. (Yuan ym. 2016) 

Potilaat, joilla todetaan VPI, hyötyvät yleensä myöhemmin tehtävästä puheenparannusleikkauksesta 

(Helal ym. 2020). Puheenparannusleikkauksessa pyritään pidentämään pehmeää suulakea. Leikkaus 

suunnitellaan yhdessä foniatrin kanssa ja leikkauksen jälkeen potilaalle aloitetaan puheterapia 

parhaan lopputuloksen saamiseksi. Leikkaus suoritetaan yleensä ennen kuin potilas aloittaa 

koulunkäynnin. 

 

Suulakileikkauksessa voidaan sulkea myös primaarisen leikkauksen komplikaationa syntynyt fisteli. 

Oireelliset fistelit on syytä korjata leikkauksella, mutta aiemmin tehdyt leikkaukse lliset toimenpiteet 

suulakeen ja niistä jääneet arvet sekä kudosten jäykkyys hankaloittavat korjausleikkausta.  

Suulakihalkiopotilaiden halkion korjausleikkauksiin on useita tekniikoita. Sakran ym. (2021) 

vertailivat tutkimuksessaan kolmen yleisimmin käytetyn leikkaustekniikan aiheuttamia 

komplikaatioita. Tutkimukseen osallistuneista suulakihalkiopotilaista 60:lle tehtiin muunneltu 

suulakileikkaus Furlowin Z-plastialla (MPFZP), 51:lle tehtiin Von Langenbeckin-korjausleikkaus 

(VL) ja 31:lle kaksiläppäinen palatoplastia (2FP). Tutkimuksessa halkiot olivat laajuudeltaan 8mm 

ja suurempia. Näiden kolmen leikkaustekniikan välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 



sukupuolen, korjausiän, halkeaman leveyden tai halkeaman Veau-tyypin välillä. Haavan 

avautuminen on yksi leikkauksen mahdollisista komplikaatioista ja se ilmenee muutamia päiviä 

leikkauksen jälkeen. Haava voi sulkeutua itsestään, mutta siitä voi myös kehittyä suulaen fisteli.  

Haavan avautuminen 1 viikon kohdalla leikkauksesta ja fistelin muodostuminen 3 kuukauden 

kuluttua leikkauksesta eivät kuitenkaan eronneet merkittävästi näiden kolmen tekniikan välillä. 

Velopharyngeaalinen vajaatoiminta oli kuitenkin vähäisempää potilailla, joille tehtiin suulaen 

korjaus MPFZP-tekniikalla, verrattuna kahteen muuhun tekniikkaan. Tässä tutkimuksessa 29,4 

prosenttia ilmenneistä fisteleistä johtui haavan aukeamisesta. 40 prosenttia avohaavoista sulkeutui 

itsestään. Sakran ym. (2021) havaitsivat että itsestään sulkeutuvaa haavaa edesauttaa halkion 

sulkemisesta aiheutuvan jännityksen vähentäminen, jota voidaan lisätä vapauttavilla viilloilla, 

oikeanlaisilla submukosaalisten lihasten ompelulla sekä asianmukaisella ja riittävän pitkällä 

jälkihoidolla. Lisäksi on tärkeää noudattaa nestemäistä ruokavaliota, välttää imemistoimintaa ja 

huolehtia hyvästä suuhygieniasta. 

 

3.3 Halkiolasten oikomishoito 

 

Halkiolapsilla on tavanomaista enemmän purentavirheitä ja hampaiston poikkeavuuksia. 

Halkiolapsilla maitohampaat puhkeavat useimmiten samoihin aikoihin kuin muillakin lapsilla, 

mutta pysyvien hampaiden puhkeamisessa voi olla viivettä. Lisäksi pysyvien hampaiden mutta 

myös maitohampaiden lukumäärässä, rakenteessa ja muodossa voi olla poikkeamia, useimmiten 

halkioalueilla. (Awadh ym. 2021)  

Oikomishoitoa tehdään kouluiässä ja kasvukauden aikana ja lähes kaikki halkiolapset tarvitsevat 

sitä. Oikomishoito pyritään järjestämään potilaan omalla kotipaikkakunnalla halkiokeskuksesta 

saatavien ohjeiden mukaan. Tarvittaessa oikomishoito tehdään keskussairaalassa. Oikomishoito 

vaihtelee jonkin verran halkiotyypin mukaan, mutta yhteistä kaikille halkiopotilaiden 

oikomishoidoille on oikomishoidon ajoitus sekä hoidon pitkäkestoisuus. Oikomishoitotulosta 

retentoidaan pitkään, sillä palautumisriski on tavallista suurempi. Oikomiskojeet ovat yleensä 

samoja kuin tavanomaiselle oikomispotilaalle käytettävät oikomislaitteet. Ortodonttisen hoidon 

seurauksena suljettu tai itsestään sulkeutunut fisteli voi avautua ja aiheuttaa epämiellyttäviä oireita. 

Fistelin muodostuminen liittyy niin suulakihalkio- kuin huuli-suulakihalkiopotilaisiin. (Hukki ym. 

1998) 

 



Huulihalkiolla ei yleensä ole vaikutusta leukojen kasvuun, vaan purentaongelmat ovat lähinnä 

dentaalisia. Huulihalkiopotilaiden oikomishoidon tavoitteena on halkiokohdan hampaide n virheiden 

korjaaminen ja ylähammaskaaren tasoittaminen. (Hukki ym. 1998) 

 

Suulakihalkioihin liittyy yläleuan vajaakehitystä ja siitä johtuvaa ristipurentaa sekä etu- että 

sivualueella. Myös ahtaus ja hampaiston virheasennot ovat tyypillisiä ja hampaiden puutoksia voi 

esiintyä. Huuli-suulakihalkioissa ongelmana on halkiokohta sekä sen viereiset hampaat. 

Halkioalueella voi olla ylilukuisia hampaita, mutta laajoissa halkioissa pysyvä hammas usein 

puuttuu. Oikomishoito aloitetaan näillä potilailla yleensä ensimmäisen vaihdunnan aikana, mutta 

joskus myös vasta toisen vaihduntavaiheen aikana. Ennen ortodonttista hoitoa, halkioita on suljettu 

kirurgisesti, minkä vuoksi suulaessa on maksillan leveyskasvua sekä eteenpäin kasvua hidastavaa 

arpikudosta. Suulakihalkiopotilailla hoito aloitetaan yleensä ristipurentojen hoidolla, jonka jälkeen 

yläleuan kasvua voidaan ohjata ja lisätä esimerkiksi kasvomaskihoidolla. I-vaihdunnassa 

kasvomaskilla stimuloidaan yläleuan kasvua. Joskus ortodonttisen hoidon lisäksi joudutaan 

tekemään vielä kirurgista hoitoa purennan ja estetiikan korjaamiseksi. Kirurginen hoito toteutetaan, 

kun lapsen ja nuoren pituuskasvu on päättynyt. (Hukki ym. 1998)  

Halkiopotilailla tiedetään olevan lisääntynyt vertikaalinen kasvumalli verrattuna ei-

halkiopotilaisiin. Halkiopotilailla vertikaalinen kasvumalli säilyy koko kasvun ajan. (Ahn ym. 2012 

ja Palikaraki ym. 2021). 

 

Huuli-suulakihalkioissa ongelmallisimpia ovat molemminpuoleiset täydelliset huuli- ja 

suulakihalkiot. Niissä yhdistyvät molempien halkiotyyppien hampaistovaikutukset ja niihin liittyvät 

purennan ongelmat, kuten leukojen vajaakehitys, ristipurennat, hampaiden virheasennot ja 

hammaspuutokset. Hoito aloitetaan kouluiässä, mutta joskus hoito voidaan aloittaa jo aiemmin. 

Luusiirreleikkaus tehdään heti yläleuan levityksen jälkeen, useimmiten ennen II-vaihdunnan 

alkamista yläleuassa ja pysyvän kulmahampaan puhkeamista. Huuli- ja suulakihalkiopotilaille 

joudutaan myös joskus tekemään kirurgista hoitoa leukojen välisen suhteen korjaamiseksi. (Hukki 

ym. 1998) Kasvun päätyttyä kaikille halkiopotilaille voidaan tehdä kiinteää protetiikkaa puuttuvien 

hampaiden korvaamiseksi. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tarvittava hoito voi 

vaihdella, vaikka halkiotyyppi olisikin sama. 

 

Halkiopotilaat tarvitsevat usein monialaista hoitoa lapsuudesta aikuisuuteen ja jopa koko elämän 

ajan. Corcoran ym selvittivät tutkimuksessaan (2020) suun terveyteen liittyvää elämänlaatua huuli- 

ja suulakihalkiopotilailla. Tutkimus oli poikkileikkaustutkimus ja siihen osallistui 63 potilasta, jotka 



olivat saaneet hoitoa Oulun Yliopistollisessa sairaalassa saman halkiotiimin toimesta. 

Tutkimukseen osallistuneet olivat noin 18-vuotiaita. Halkiotiimiin kuului kirurgeja, oikojia, lasten 

hammaslääkäreitä, psykiatreja, foniatreja, asiantuntijoita, puheterapeutteja ja sairaanhoitajia. Yli 

puolet osallistujista ilmoitti hoidon vaikuttaneen elämänlaatuun heikentävästi, lähinnä fyysisen 

kivun ja psyykkisen vaivan vuoksi. Tutkimuksessa ei havaittu eroa sukupuolen tai halkiotyyppien 

välillä. Neljäsosa osallistujista ilmoitti hyvän osallistumismotivaation, vaikka osa toimenpiteistä ja 

hoidoista olivat haastavia. Kaikki osallistujat arvostivat moniammatillista halkiotiimiä.  

 

 

3.3.1 Oikomishoito I-vaihduntavaiheessa 

 

I-vaihdunnan aikana, jolloin potilaat ovat yleensä 7-8-vuotiaita, pyritään parantamaan 

transversaalista ja sagittaalista luuston epäsuhtaa kasvun avulla. Hoidon tehokkuus riippuu potilaan 

iästä ja leukojen kehitysvaiheesta. Optimaaliset tulokset saavutetaan ennen potilaan murrosikää. 

Poikkeama uusiutuu usein kasvun myötä ja uusintahoito on todennäköistä. I-vaihdunnassa voidaan 

käyttää sekä nopeita että hitaita yläleuan levittäjiä. Yläleuan laajennus poistaa usein myös 

sivualueen ristipurentaa.  

Lievät tai keskivaikeat maksillan ja mandibulan väliset poikkeavuudet voidaan hoitaa lisäämällä 

yläleuan levityksen lisäksi leukakappa tai kasvomaskihoito. Leukakappa vaikuttaa mandibulaan 

työntämällä sitä alas- ja taaksepäin. Kasvomaskilla taas voidaan tuoda maksillaa eteenpäin. Yhtenä 

hoitomuotona halkiopotilailla on esitetty tekniikkaa, jossa yläleukaa levitetään ja kiristetään 

vuorotellen tietyn protokollan mukaan (eng. Alt-RAMEC, Alternate Rapid Maxillary Expansion 

and Constriction). Tässäkin tekniikassa kasvomaski on mukana. (Parsaei ym. 2020) 

 

3.3.2 Oikomishoito II-vaihduntavaiheessa 

 

II-vaihdunnan aikana pyritään halkiokohdan luun ja parodontaalikudosten parantamiseen luusiirteen 

avulla, jotta halkioalueella voidaan toteuttaa oikomishoitoa sekä mahdollisesti proteettista hoitoa. 

Luusiirteen jälkeen yläleuan eteentuomista voidaan vielä tarvittaessa jatkaa skeletaalisilla 

ankkureilla. Luusiirteen avulla saadaan yhtenäinen alveoliharjanne myös halkiokohtaan, mikä 

helpottaa oikomishoitoa sekä esimerkiksi implanttien laittoa puuttuvien hampaiden tilalle. Lisäksi 

luusiirteillä voidaan sulkea persistoivia fisteleitä sekä minimoida velopharyngeaalista 

vajaatoimintaa. 



Parsaei Y ym. (2020) mukaan optimaalinen ajankohta luusiirteen tekemiseen olisi, kun pysyvän 

kulmahampaan juurenkehitys olisi noin 1/2 - 2/3 ja kulmahampaan kruunua peittäisi vain ohut 

luukerros. Säännöllinen seuranta röntgenkuvin on oleellista oikean leikkausajankohdan 

arvioimiseksi. Oikomishoito voidaan aloittaa noin 3 kuukauden kuluttua onnistuneen luusiirteen 

jälkeen.  

Perinteisesti useita intraoraalisia laitteita, kuten palatinaalikaaria, QH-laitetta ja RME-laitetta on 

käytetty hammaskantoisena ankkurina kasvomaskille. Luusiirteen jälkeen kasvomaskin ankkureina 

voidaan käyttää luukantoisia minilevyjä (eng. Mini plates, MP tai Bone-anchored maxillary 

protraction, BAMP). Minilevyt voidaan asettaa sekä maksillaan että mandibulaan (eng. Bone 

Anchored BAMP) ja niiden välille voidaan myös laittaa kumiveto suurella voimalla (kuva 2). 

Luuankkuroiduilla menetelmillä saadaan maksimoitua luustollisia vaikutuksia. FM-MP-hoito (kuva 

3) havaittiin Ahn ym. (2012) tekemässä tutkimuksessa tehokkaaksi sekä molemminpuoleisissa että 

toispuoleisissa halkiotapauksissa. Tapauksissa, joissa oli vain toispuoleinen huuli-suulakihalkio 

muutos yläleuan eteentuomisessa oli hieman suotuisampi, mikä johtuu molemminpuoleisen 

halkiopotilaan lisääntyneestä arpikudoksesta suulaessa. (Kumar ym 2021) Myös minilevyjen 

välisellä kumilenkkivedolla on saatu tuotua onnistuneesti halkiopotilaan maksillaa eteenpäin, 

etenkin tapauksissa, joissa luusiirteen tekeminen on viivästynyt ja FM-MP-hoidolla ei ole saatu 

riittävää hoitotulosta. Myös verrattuna minilevy-kumilenkkivetotekniikalla hoidettuihin ei-

halkiopotilaisiin, hoitotulokset ovat onnistuneita. 

 

Kuva 2. Skeletaaliset minilevyt maksillassa (A) ja mandibulassa (B) sekä kumilenkkiveto niiden 
välillä (C). (Kuva mukailtu R.P. toimesta Steegman ym. 2021)  



 

 
Kuva 3. Kuvassa kasvomaskihoito. (Kuva R.P. 2022)  
 

 

Onnistuneen luusiirteen jälkeen korvataan puuttuvat hampaat toiminnallisista ja esteettisistä syistä. 

Hoitomuodon valinta riippuu potilaan luutilanteesta, purentasuhteesta, luusiirteen onnistumisesta 

sekä potilaan toiveista. Puuttuvat lateraaliset inkisiivit voidaan joissain tapauksissa korvata 

kulmahampailla siirtämällä ne ortodonttisesti paikoilleen. Lateraaliset inkisiivit tai muut etualueen 

puutokset voidaan myös korvata kiinteillä tai irrotettavilla proteettisilla ratkaisuilla. Myös 

autotransplantaatio on mahdollista. Yleisimmin siirretään premolaari kulmahampaan tilalle. 

Onnistuneen autotransplantaation etuja ovat esteettisyys ja hyvä purentatoiminto, alveoliharjanteen 

säilyminen sekä siirretyn hampaan juuren kehitys. (Parsaei ym. 2020) 

 

3.3.3 Oikomishoito pysyvässä hampaistossa 
 

Kasvun päätyttyä ja pysyvän hampaiston puhjettua, potilaan kasvojen suhteita on arvioitava 

perusteellisesti. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä estetiikka ja toimiva purenta. Jos maksillan 

retruusivinen asento on saatu korjattua ensimmäisen tai toisen vaihdunnan aikana, tarvitaan vain 

oikomishoitoa lievien tai kohtalaisten poikkeamien korjaukseen. Puuttuvien hampaiden korvaamista 

voidaan tehdä myös tässä vaiheessa. Potilaat, joilla on vakava maksillan hypoplasia tai on 

tapahtunut palautumista aiemmin tehtyjen toimenpiteiden jälkeen voi tarvita oikomishoidon lisäksi 

myös kirurgista leikkaushoitoa. 

Oikomishoidon jälkeen käytetään sekä maksillassa että mandibulassa retentiolevyjä. Myös 

linguaalinen retentiokaari mandibulassa kulmahampaasta kulmahampaaseen on usein käytetty 



retentiokeino. Luuankkurointi-tekniikalla hoidetuilla potilailla säilytetään maksillaan tai 

mandibulaan asetetut levyt, kunnes kasvu on täysin päättynyt. Potilaat käyttävät kumivetoa 

kasvupyrähdyksen jälkeisen hitaan kasvun ajan, kunnes kasvu on täysin loppunut. (Parsaei ym. 

2020) 

 

4 FISTELIT 

 

Fistelin muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi alkuperäisen halkion laajuus, 

leikkauksen onnistuneisuus, verenvuodon sekä infektioiden ilmaantuvuus leikkauksen yhteydessä. 

Myös halkion sulkemistavalla ja potilaiden iällä on vaikutusta fisteleiden muodostumiseen. 

Fisteleiden koko, oireellisuus ja niiden lävitse kulkevan ruuan ja nesteiden määrä vaihtelee. 

Oireettomia fisteleitä ei tarvitse hoitaa, mutta suurempia fisteleitä voidaan sulkea tai peittää 

proteeseilla tai leikkauksellisesti (Lithovius ym. 2015). Fistelit voivat olla kooltaan pieniä, mutta 

niiden olemassaolo voi heikentää elämänlaatua ja vaikuttaa normaaliin puheenkehitykseen. Fisteli 

mahdollistaa ilmavirran pääsyn suusta nenäonteloon aiheuttaen puheongelmia mutta myös ruoan ja 

juoman pääsyn nenän puolelle (Hukki ym. 1998) Fisteli voi vaikuttaa lapsen puheeseen ja 

ääntämiseen. Lapsi pyrkii korvaamaan fistelin etupuolella äännettävät äänteet fistelin takaa 

tuotetuilla äänillä. Fistelin kautta voi ilma siirtyä suusta nenäonteloon aiheuttaen näin pihinää 

tiettyjä ääniä tuotettaessa. Halkion korjausleikkaukset ovat kuitenkin kehittyneet ja suulaen fistelit 

ovat yhä harvinaisempia. (Hukki ym. 1998)  

 

Fisteleiden tutkimus on haastavaa. Salimi ym (2017) tekivät systemaattisen katsauksen, jossa 

arvioitiin laajasti saatavilla olevaa näyttöä fistelien esiintyvyydestä huuli- ja suulakihalkiopotilailla.  

Siinä havaittiin, että korkealaatuisia alkuperäisiä tutkimuksia oli erittäin vähän. Tärkeimmät 

tutkimusalueet olivat joko leikkauksiin keskittyviä tai fisteleiden esiintymiseen liittyviä 

riskitekijöitä. Viimeaikaiset raportit olivat laadukkaampia kuin vanhemmat, mutta yleinen laatu oli 

useimmissa raporteissa heikko. Vanhojen tutkimusten fistelien esiintymistiheydellä ei havaittu 

merkittävää eroa verrattuna uudempiin tutkimuksiin. Fisteleiden syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä 

olivat leikkauksen ajankohta, kirurgin kokemus, halkion tyyppi ja vakavuus. Erilaisia riskitekijöitä 

ja fistelien esiintymistä koskevat havainnot eivät kuitenkaan olleet johdonmukaisia tutkimusten 

välillä.  

Fisteleiden korjaamiseksi käytetään useita tekniikoita, koska minkään tekniikan ei ole osoitettu 

olevan toista parempi. Korjausmenetelmä riippuu fistelin sijainnista ja koosta, potilaan iästä ja 



leikkaushistoriasta sekä kirurgin kokemuksesta. Fistelit ovat suhteellisen harvinaisia ja siksi olisi 

tärkeää, että kirurgit saisivat tietoa kaikenlaisista fistelityypeistä sekä toisten kirurgien käyttämistä 

tekniikoista. Rothermel ym. (2021) loivat havainnollistavan työkalupakin kirurgeille, jossa 

esitellään erilaisia kirurgisia tekniikoita erilaisten fistelien ja erikohdissa suulakea olevien fistelien 

korjaamiseen. Lisäksi artikkelissa kerrotaan eri tekniikoiden etuja ja mahdollisia komplikaatioita.  

 

4.1 Fisteleiden luokittelu 

 

Fisteleitä voidaan luokitella Pittsburghin luokitteluasteikoilla, sen mukaan missä kohden suulakea 

fisteli sijaitsee. Luokitteluasteikossa on seitsemän eri kohtaa suulaessa, joissa fisteli voi sijaita 

(Kuva 4); uvula I, pehmeä suulaki II, kovan ja pehmeän suulaen raja III, kova suulaki IV, 

primaarisen ja sekundaarisen suulaen raja V, lingualis-alveolaarinen VI ja labiaalis-alveolaarinen 

VII. (Smith ym. 2007) 

 

 
Kuva 4. Pittsburghin luokitteluasteikko fistelin sijainnin mukaan (I-VII). (Kuva mukailtu R.P. 
toimesta Smith D ym. 2007) 

 
 

4.2 Fisteleiden esiintyvyys 

 

Fisteleiden esiintyvyys vaihtelee 0–78% välillä ja niiden uusiutumisprosentti 10-65% välillä (Reddy 

ym. 2018). Suuret vaihtelut selittyvät leikkausten jälkeisten fisteleiden määritelmien, luokittelun ja 

raportointiajankohdan eriävyydellä eri tutkimusten välillä (Shankar 2018 ja Pepper ym. 2014). 



Suomessa postoperatiivisten fisteleiden ilmaantuvuus oli 9,6 % 136:sta halkiopotilaasta (Lithovius 

2015). Lithoviuksen väitöskirjassa huomioitiin pehmeän suulaen, pehmeän ja kovan suulaen rajan 

sekä kovan suulaen fistelit. Nasoalveolaarisia fisteleitä ei huomoitu, koska niiden ajateltiin liittyvän 

ennemmin huulen korjausleikkauksiin kuin palatoplastiaan.  

Shankarin ym. (2018) tutkimuksessa oli 76 potilasta, joista 67 prosentilla oli toispuoleinen ja 33 

prosentilla molemminpuoleinen huuli- ja suulakihalkio. Ennen leikkauksia fisteleitä oli 20 

prosenttia ja luusiirteen jälkeen 55 prosentti. Pittsburghin fistelin luokittelujärjestelmän mukaan 

fistelit sijaitsivat seuraavasti: kovan ja pehmeän suulaen rajalla (tyyppi III) 33%, kovan suulaen 

alueella (tyyppi IV) 60% ja primaarisen ja sekundaarisen suulaen rajalla (tyyppi V) 7%. 51 

prosentille potilaista, joilla oli toispuoleinen halkio kehittyi ns. myöhäinen fisteli, yleisimmin kovan 

suulaen (78 %) tai kovan ja pehmeän suulaen rajakohtaan (22 %). Vertailun vuoksi, 76 %:lle 

potilaista, joilla oli molemminpuoleinen halkio, vastaavat luvut olivat 47 % kovan ja pehmeän 

suulaen rajakohdassa, 37% kovassa suulaessa sekä primaarisen ja 16 % primaarisen ja 

sekundaarisen suulaen rajakohdassa.  

 

4.3 Fisteleiden riskitekijät 

 

Halkiotyypillä on merkitystä fistelin syntyyn. Merkittävin ero oli suulakihalkion ja 

huulisuulakihalkion välillä. Riski saada fisteli oli suurempi niillä potilailla, joilla oli 

molemminpuoleinen huuli- ja suulakihalkio kuin toispuoleisilla huuli- ja suulakihalkiopotilailla 

(Shankar ym. 2018, Lithovius 2015). Tämä selittyy laajempien halkioiden korjaamisen 

haastavuudella sekä haavan lisääntyneellä jännityksellä ja kireydellä (Smyth & Wu. 2019). 

Sukupuolella ei ollut merkitystä fistelin syntyyn. Kirurginen korjausmenetelmä tai halkion 

vaikeusaste eivät olleet merkittäviä tekijöitä postoperatiivisen fistelin muodostumiseen. Myöskään 

primaarisen korjauksen ajoitus ei ollut merkittävä tekijä (Lithovius 2015, Pepper ym. 2014).  

Kirurgin pitkällä kokemuksella eli suoritettuja leikkauksia oli tehty yli sata kappaletta, oli yhteys 

fistelin muodostumiseen vähenevästi (Salimi ym. 2018). Reddyn ym. 2018 mukaan myös 

paikallinen infektio voi olla riskitekijä fistelin muodostumisessa. Lapsilla, joilla oli niin kutsuttu 

varhainen fisteli jo ennen palatinaalista laajennusta, oli todennäköisesti fisteli myös laajennuksen 

jälkeen verrattuna niihin lapsiin, joilla ei ollut fisteliä ennen palatinaalista laajennusta (Pepper ym. 

2014). 

Tyypin V fistulat (67%) uusiutuivat todennäköisemmin kuin tyypin III (57%) tai tyypin IV (32%). 

(Shankar ym. 2018) 



Oireellisten fisteleiden määrä väheni 90 %:a tehdyn luusiirteen jälkeen. Tähän ei vaikuttanut 

halkiotyyppi eikä potilaan ikä leikkauksen aikana. Oireellisten fisteleiden väheneminen nähdään 

seurauksena siitä, että sama kirurgi suorittaa kaikki luusiirreleikkaukset keskitetyssä 

halkiokeskuksessa. (Pepper ym. 2014) 

Usean eri työryhmän toteuttama hoito on riskitekijä oronasaaliselle fistelille ja virhepurennalle 

(malocclusion). Connollyn tutkimuksessa havaittiin enemmän fisteleitä ja virhepurentaa potilailla, 

joita oli hoitanut useampi hoitoryhmä verrattuna niihin potilaisiin, joita oli hoitanut vain yksi 

hoitoryhmä. Moniammatillisen halkiohoitoryhmän toteuttama hoito näyttäisi olevan tehokasta. 

(Connolly ym. 2019) 

 

4.4 Oikomishoito ja fistelit 

 

Schultz 1986 havaitsi tutkimuksessaan täysin parantuneiden ja suljettujen suulakien kehittävän 

uusia fisteleitä yläleuan levityksen jälkeen. Nykytiedon mukaan oikomishoidon ja fistelin 

muodostumisen välille ei kuitenkaan ole osoitettu yhteyttä (Ahmed 2015, Shankar ym 2018). 

Laajennuksen jälkeen ilmenevät fistelit ovat siis jo olleet olemassa primaarileikkauksen jälkeen, 

mutta niitä ei ole havaittu ennen maksillan levitystä.   

Lapsilla, joilla oli niin kutsuttu varhainen fisteli jo ennen palatinaalista laajennusta, oli 

todennäköisesti fisteli myös laajennuksen jälkeen verrattuna niihin lapsiin, joilla ei ollut fisteliä 

ennen palatinaalista laajennusta (Pepper ym. 2014).  

Oikomishoidon protokollat, kuten esimerkiksi tekniikka ja ajoitus vaihtelevat suuresti 

halkiokeskusten ja eri maiden välillä, mikä voi osaltaan selittää poikkeamia tutkimustiedoissa. 

Myös fisteleiden luokittelu, raportointiajankohdat ja seuranta-ajankohdat vaihtelevat eri 

halkiokeskuksissa (Shankar ym. 2018). 

Shankarin retrospektiivisessä tutkimuksessa, johon osallistui 76 huuli-suulakihalkiopotilasta, 

pohdittiin fistelin raportointiajankohtaa sekä luokittelua. Kirjallisuudessa fistelit on yleensä 

ilmoitettu viikon, kuukauden tai kuuden kuukauden seurannan jälkeen suulakileikkauksesta. Vaikka 

tämä varhainen raportointitapa kertookin mahdollisen postoperatiivisen fistelin olemassaolon, se ei 

ota huomioon mahdollista vuosien päästä ilmenevää fisteliä. Siksi Shankar ym. ehdottivat 

artikkelissaan fistelien raportointiajankohdaksi kahta eri aikaa. Varhaiset fistelit tulisi ilmoittaa 

ennen palatinaalista laajentamista ja oikomishoidon aloitusta, kun taas myöhäiset fistelit yläleuan 

laajentamisen ja mahdollisten luusiirteiden jälkeen. Tällöin kaikki fistelit tulisi rekisteröityä. 

 



Ahmedin tapaus-verrokkitutkimuksessa (2015) tutkimusaineistona oli ryhmä potilaita, joille oli 

tehty primaarinen suulakileikkaus ennen kolmatta ikävuotta vuosina 1986-2000 Bronxin sairaalassa 

New Yorkissa. Tutkimusaineistosta poissuljettiin toisessa sairaalassa hoidetut potilaat eri 

yksiköiden ja käytettyjen tekniikoiden vaihtelun vuoksi. Lisäksi poissuljettiin myös potilaat, joilla 

oli puutteelliset potilastiedot, riittämätön seuranta leikkausten jälkeen ja yli 3-vuotiaana tehty 

palatoplastia. Eri etnisiä ryhmiä ei voitu myöskään tarkastella tiedon puutteen vuoksi. 

Tutkimusaineistossa oli mukana sellaisia potilaita, joilla oli jokin todettu syndrooma sekä sellaisia, 

joilla ei ollut mitään syndroomaa. Palatinaalinen fisteli määriteltiin kirurgisen suulakileikkauksen 

epäonnistumisena tai sen paranemisen epäonnistumisena. Fistelin tuli persistoida vähintään vuosi 

leikkauksen jälkeen. Kontrolliryhmäksi valikoitiin sellaiset halkiopotilaat, joilla ei ollut fisteliä ja 

joiden hoidot ja seurannat oli tehty samassa Bronxin sairaalassa New Yorkissa. Preoperatiivisen 

halkeaman laajuus luokiteltiin Veau-luokitusjärjestelmällä. Tilastollinen analyysi suoritettiin 23:lle 

tapaukselle ja 107:lle kontrollille. Tulokseksi saatiin, että Veau-luokituksella oli yhteys fistelin 

ilmaantuvuuteen. Sen sijaan fistelin ilmaantuvuudella ja seuraavilla ennustemuuttujilla ei havaittu 

merkittäviä yhteyksiä: potilaan sukupuoli, potilaan ikä palatoplastian aikana, palatoplastian tyyppi, 

oikomishoito, korvatulehdus, kirurgi tai oireyhtymä. Ahmedin tutkimus ei todennut yhteyttä 

oikomishoidon ja fistelien muodostumisen välille. Tämä tukee Muzaffarin ym. 2001 

tutkimustulosta.  Oikomishoidot, niiden tekniikka ja ajoitus vaihtelevat suuresti eri yksiköiden 

välillä, mikä voi selittää tutkimustiedoissa olevat erot. Decin (2013) tutkimuksessa on havaittu 

NAM:n (Naso-alveolar-molding) liittyvän alhaiseen fistelinmuodotukseen minkä vuoksi 

oikomishoidon muuttuja tulisi sisällyttää mihin tahansa fistelien muodostumista arvioivan 

tutkimukseen. 

5 VELOPHARYNGEAALINEN VAJAATOIMINTA 

 

Velopharygeaalinen toimintahäiriö tai vajaatoiminta, VPI, on määritelty puhehäiriöksi, jonka 

aiheuttaa rakenteellinen virhe nenänielussa. VPI:lle on lukemattomia aiheuttajia, jotka voivat olla 

rakenteellisia, geneettisiä tai hankittuja. Yleisin syy on hoitamaton suulakihalkio. (Pearson & 

Kirschener 2011). Myös halkioiden korjausmenetelmät voivat aiheuttaa epäsuotuisia muutoksia 

yläleuan kasvuun ja siten suulaen palatinaalinen pituus jää vajaaksi. Tämä aiheuttaa potilaan 

puheeseen hypernasaalisuutta, kun puheen aikana suuontelon ja nenäontelon välillä on yhteys. 

Potilaat, joilla on VPI, hyötyvät yleensä puheenparannusleikkauksesta.  Velopharyngeaalista 

vajaatoimintaa esiintyy n. 10–30 %:lla potilaista primaarisen palatoplastian jälkeen. Altistavia 



tekijöitä VPI:lle ovat palatoplastian ajoitus, halkiotyyppi, halkion vakavuus sekä mahdollinen 

oireyhtymä. (Helal ym. 2020) 

 

Ylempien hengitysteiden tukkeutuessa, nenähengitys vaihtuu suuhengitykseksi, mikä aiheuttaa 

kraniokervikaalisen kulman suurentumista (eng. cranio-cervical angle). Tästä taas seuraa 

mandibulan ja kielen asentomuutokset. Kefalometrisestä kuvasta katsottuna lyhyt mandibulan 

ramus, suuri goniaalikulma ja suuri alaleuan kulma ovat yleisiä löydöksiä halkiopotilailla. Nämä 

poikkeamat on havaittu niin leikatuilta kuin leikkaamattomilta halkiopotilailta sekä vastasyntyneiltä 

halkiolapsilta. Nämä poikkeamat eivät siis liity pelkästään halkioihin tai tehtyihin leikkauksiin vaan 

myös vähentyneen nenähengityksen aiheuttaman mandibulan asennon muutokseen.  

(Yucel-Eroglu ym. 2007) 

Nenän hengitysteiden vajaatoimintaa havaitaan usein potilailla, joilla on huuli- ja/tai suulakihalkio. 

Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten nenän väliseinän, septan poikkeamasta ja kirurgisten 

toimenpiteiden vaikutuksesta. Halkiopotilailla hengitysteiden tilavuus on 25 prosenttia pienempi ja 

nenän kautta tapahtuvan hengityksen vastus jopa 20-30 prosenttia suurempi verrattuna potilaisiin, 

joilla ei ollut halkiota. Suuhengitystä esiintyi 70 prosentilla halkiopotilaista. Nenän rakenteelliset 

poikkeavuudet voivat johtaa suuhengitykseen, vaikka tehtäisiin kirurgista korjausta. (Yucel-Eroglu 

ym. 2007) 

 

5.1 VPI ja puheen kehitys 

 

VPI on yksi yleisimmistä suulakihalkion jälkiseurauksista. Altistavia tekijöitä VPI:lle on useita, 

kuten esimerkiksi palatoplastian ajoitus, halkiotyyppi, halkion laajuus sekä mahdollinen 

oireyhtymä. Yleisin oireyhtymä, jolla on havaittu yhteys VPI:hin on 22q11- deleetio. Se tunnettiin 

aiemmin nimillä Catch, velocardiofaciaalinen -, DiGeorge- tai Shprintzen- oireyhtymä. 22q11- 

deleetion arvioitu esiintyvyys on 1:4000 syntyneestä ja se voi aiheuttaa suulakihalkion, VPI:n tai 

VPI:n ilman suulakihalkiota. 10–25%:a halkiopotilaista tarvitsevat sekundaarista kirurgista hoitoa, 

ja useimmiten syy siihen on riittämätön velopharyngeaalinen toiminta. (Pearson & Kirschener 

2011). 

 

Yksi yleisimmistä huolenaiheista halkiopotilailla on kasvojen estetiikan, virhepurennan ja 

fisteleiden lisäksi puhe ja sen kehitys (Connolly ym. 2019). Kaikkien suulakihalkiopotilaiden pitäisi 

voida osallistua pitkälliseen ja huolelliseen velopharyngeaalisen toiminnan seuraamiseen. 



Normaalin puheen kehityksellä on merkittävä osa sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sitä kautta sillä 

on merkittävä vaikutus potilaan kokemaan elämänlaatuun. (Pearson & Kirschener 2011). 

 

Koska VPI johtuu epänormaalista rakenteesta, se ei parane pelkällä puheterapialla. Puheterapialla 

voidaan hoitaa VPI:n seurauksena kehittyviä artikulointiongelmia, mutta tehokkainta puheterapia 

on VPI:n korjausleikkauksen jälkeen. Potilaalle on suotavaa tehdä puheterapian lisäksi 

puheenparannusleikkaus. Furlowin korjausmenetelmässä käytetään Z-plastia-tekniikkaa, joka 

mahdollistaa pehmeän suulaen pidentymisen.  

 

Furlowin palatoplastialla on saavutettu parempia tuloksia puheen kehityksessä halkiopotilailla, 

mutta tekniikka aiheuttaa jännitystä halkioalueelle ja on siten riski leikkauksen jälkeiselle fistelin 

muodostumiselle. Riskin vähentämiseksi on käytössä lukuisia tekniikoita, kuten esimerkiksi 

paikallisen kudoksen käyttäminen, suulaen kaksikerroksinen sulkeminen ilman venytystä sekä 

synteettiset biomateriaalit ja kollageenimatriksit. Kollageeni estää mekaanisesti fistelin synnyn, jos 

kaksikerroksinen leikkausmenetelmä pettää tai sitä ei voida täydellisesti toteuttaa. (Ha ym. 2020) 

 

Fistelin komplisoimissa tapauksissa on harkittava VPI-leikkauksia. Erityisesti molemminpuoleisissa 

halkioissa fistelin varhaista sulkemista on harkittava mahdollisen VPI-riskin vuoksi. Vaikka 

leikkaus ei estäisi VPI:n syntymistä, ehjä suulaki auttaa puheterapian jatkamisessa. 

Suulakihalkioissa- ja toispuoleisissa huuli-suulakihalkioissa fistelinkorjausleikkauksen jälkeinen 

riski saada VPI on 50 % ja molemminpuoleisen fistelillisen huuli- ja suulakihalkiopotilaan riski 

saada VPI on noin 70% (Smyth & Wu 2019). Myös Lithovius ym 2014 havaitsi väitöskirjassaan, 

että molemminpuoleiset huuli- ja suulakihalkiopotilaat tarvitsivat puheenparannusleikkausta 

enemmän kuin muiden halkiotyyppien potilaat. 

 

Puheenparannusleikkausta tarvitsi primaarisen palatoplastian jälkeen Pohjois-Suomessa 21 %:a 

halkiopotilaista. Tytöt tarvitsivat poikia enemmän puheenparannusleikkausta. (Lithovius ym. 2014) 

Yuan ym. (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, että halkion laajuus oli merkittävämpi riskitekijä 

VPI:lle kuin muut altistavat tekijät. Laajojen halkioiden korjaukset arpeuttavat ja lyhentävät 

pehmeän suulaen kudosta ja vaikuttavat siten kitalaen fysiologisen toimintaan rajoittamalla 

normaalia liikettä. 

 

Fisteleillä on mahdollisesti haitallisia vaikutuksia pehmeän suulaen toimintaan, mikä voi johtaa 

velofaryngeaaliseen toimintahäiriöön (Ha ym. 2020). Saman yhteyden havaitsi myös Smyth ym. 



2019 tutkimuksessaan. VPI:tä ilmeni kolminkertaisesti enemmän potilailla, joilla oli palatinaalinen 

fisteli kuin potilailla, joilla ei ollut fisteliä. Suurin VPI ilmaantuvuus oli sellaisilla potilailla, joilla 

oli molemminpuoleinen huuli-suulakihalkio sekä palatinaalinen fisteli. 

 

5.3 Oikomishoito ja VIP 

 

Ortognaattista hoitoa suunniteltaessa tulee konsultoida foniatria mahdollisesta Le Fort-osteotomian 

vaikutuksesta potilaan puheeseen. Le Fort-osteotomia voi huonontaa potilaan puhetta ja lisätä 

hypernasaliteettia puheessa erityisesti jos potilaalle on tehty puheenparannusleikkaus. 

Puheentutkimuksen tulosten perusteella voidaan muuttaa hoitosuunnitelmaa. Distraktiohoito 

vaikuttaa vähemmän puheeseen kuin Le Fort-osteotomia. Leikkaushoidon tarvetta voidaan koittaa 

vähentää lapsena tehdyllä kasvomaskihoidolla. 

 

Joidenkin tutkimusten mukaan halkiopotilaalla voi olla suurentunut riski VPI:lle, jos potilaalle 

tehdään kasvomaskihoito. Kasvomaskihoito lisäsi myös olemassaolevan VPI:n oireita. (Helal ym. 

2020) 

 

5.4 VPI-leikkaus 

 

Puheenparannusleikkauksen onnistumisprosentti vaihtelee 72-97%:n välillä. Useat tekijät 

vaikuttavat lopputulokseen, kuten leikkaustapa, leikkauspaikka ja mahdollinen oireyhtymä. 

Puheenparannusleikkauksen mahdollinen komplikaatio on obstruktiivinen uniapnea (OSA). Sitä 

havaitaan 13-38%:ssa tapauksista riippuen leikkausmenetelmästä ja siitä, suoritetaanko potilaalle 

polysomnografinen unen arviointi. (Pearson & Kirschener 2011). Puheenparannusleikkauksista 

yleisin on nielun siltakielekeleikkaus. Muita leikkaustapoja ovat suulaen pidennysleikkaus ja 

nenänielun sulkijamekanismin korjausleikkaus. Leikkaustyyppi valitaan aina potilaskohtaisesti. 

(Jones ym. 2016)  

Huuli- ja suulakihalkiopotilailla leikkaukset ja niistä syntyvät arpikudokset voivat inhiboida 

kasvojen kasvua ja kehitystä ja aiheuttaa litteän kasvoprofiilin, jolle tunnusomaista huomattavasti 

retrusoitunut maxilla ja intrusoitunut mandibulan tasokulma. Tätä esiintyy myös potilailla, joilla on 

velopharyngeaalista vajaatoimintaa. VPI-leikkauksen vaikutuksesta leukojen kasvuun on tehty 

muutamia tutkimuksia. Isberg ym. 1993 osoittivat tutkimuksessaan, että kasvojen korkeus, 

mittasuhteet, yläleuan pituus ja prognatismin aste olivat riippumattomia velopharyngeealisesta 



vajaatoiminnasta ja ainoa ero tutkimuksen ryhmien välillä oli nielun mitoissa. Nämä erot taas 

johtuivat todennäköisesti halkeaman sulkemiseen käytetyistä eri menetelmistä. 

Myös Semb ja Shaw vuonna 1990 vertailivat tutkimuksessaan nielun siltakielekeläpän (eng. 

pharyngeal flap) vaikutusta kasvojen kasvuun. Tutkimukseen osallistui 29 suulakihalkiopotilasta ja 

vastaavaa kontrollipotilasta, joilta otettiin kefalometriset kallokuvat samoihin aikoihin. Kuvia 

vertailemalla Semb ja Shaw päättelivät, että nielun siltakielekeläpän leikkauksella ei ollut haitallista 

vaikutusta postoperatiivisessa kasvussa. 

Jonesin tutkimus 2016 tutki onko kasvojen kasvu muuttunut nielun siltakielekeläpän, 

pharyngoplastian tai suulaen pidentämisen jälkeen. Tutkimukseen osallistui 72 

suulakihalkiopotilasta, joista 23:lle oli tehty nielun siltakielekeläpän leikkaus, 25:lle 

pharyngoplastia tai suulaen pidennysleikkaus ja joista 24 oli kontrollipotilasta. Myöskään Jones ym. 

2016 eivät havainneet nielun siltakielekeleikkauksen, pharyngoplas tian tai suulaen 

pidennysleikkauksen vaikuttavan kasvojen varhaiseen kasvuun.  

 
 

5.5 Naso-alveolar molding (NAM)/ Teippi ja levyhoito 

 

Prekirurgisena ortopedisena laitteena voidaan käyttää teippi- ja levyhoitoa. Hoitomuotoa on 

käytetty jo 1950-luvulta lähtien huuli- ja suulakihalkiopotilaiden hoidossa. Hoitovälineistä on 

erilaisia variaatioita. Yleensä laite koostuu alveolaarisesta passiivisesta tai aktiivisesta muovilevystä 

ja siihen kiinnittyvästä nenästentistä ja jousesta. Euroopassa käytetään yleensä passiivisia levyjä, 

mutta hoitomuoto valitaan käyttäjän mieltymysten ja hoidettavan halkiotyypin mukaan (Alzain ym. 

2017).   

Pitkäaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet teippi- ja levyhoidon vaikuttavan huulen, nenän ja 

suulaen muotoon positiivisesti. (Grayson & Shetye 2009, Alzain ym. 2017) Lyhyellä aikavälillä 

huulten ja nenän kudokset ovat asemoituneet optimaalisemmin ja primaarisen leikkauksen jälkeen 

saavutetaan parempi lopputulos ja vähemmän arvenmuodostusta verrattuna muihin prekirurgisiin 

ortopedisiin tekniikoihin (Grayson & Shetye 2009). 

Teippi- ja levyhoitojen yleisimmät komplikaatiot ovat ikenien, suun tai nenän limakalvojen ärsytys. 

Myös teipin aiheuttama poskien kudosärsytys on yleistä. (Grayson & Shetye 2009) 

 

Suurin osa tutkimuksista liittyen teippi- ja levyhoitoihin keskittyy erityisesti nenän ja huulen 

estetiikkaan. Pitkäaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin myös osoittaneet teippi- ja levyhoidon 

vähentävän myös oronasaalisten fisteleiden määrää (Grayson & Shetye 2009, Dec ym. 2013). 



Nenän muodon stabiliteetti säilyy ja syntyy vähemmän arpikudosta, mikä mahdollisesti vähentää 

fisteleiden määrää. 

Decin tutkimus (2013) oli retrospektiivinen tutkimus, jossa seurattiin 19 vuoden ajan saman 

hoitotiimin hoitamia huuli- ja suulakihalkiopotilaita. Tutkimukseen osallistui 178 potilasta, joilla oli 

huuli ja suulakihalkio ja joille toteutettiin preoperatiivisesti ennen suulakileikkauksia NAM-hoito. 

Seuranta-aikana ilmeni 5 fisteliä. Yksi nasolabiaalinen fisteli ilmeni primaarisen suulakileikkauksen 

jälkeen ja se korjattiin kirurgisesti. Loput fistelit sijaitsivat suulaessa, joista 3 sijaitsi pehmeän ja 

kovan suulaen liitoskohdassa sekä yksi edempänä suulaessa foramen incisivumin lähellä. Kolme 

näistä parani itsestään ja vain yksi jouduttiin korjaamaan kirurgisesti. Kaikki fistelit ilmenivät 

tutkimuksen ensimmäisen kahdeksan vuoden aikana ja 80% fisteleistä ensimmäisen kolmen vuoden 

aikana. Vaikka fistelien esiintyvyyttä voidaan selittää kirurgin kokemuksella ja kehittyneemmillä 

leikkaustekniikoilla, NAM laajentaa tai venyttää nenän alueen kudoksia, jolloin kirurgiset 

operaatiot on helpompi toteuttaa.  

 

 

7 POHDINTA 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää fisteleiden esiintyvyyttä, altistavia tekijöitä ja oikomishoidon 

mahdollista vaikutusta fisteleiden ilmaantuvuuteen huuli- ja suulakihalkiopotilailla. Tavoite toteutui 

ainakin fisteleiden esiintyvyyden, altistavien tekijöiden ja riskitekijöiden tarkastelun osalta. 

Oikomishoidon ja fisteleiden välistä yhteyttä tarkasteltiin tutkielmassa myös, mutta tarkastelu jäi 

melko suppeaksi sillä tutkimuksia oikomishoidon vaikutuksesta fisteleihin, on tehty hyvin vähän. 

Tutkimusta aiheesta tarvittaisiin lisää. Laajensin tutkielman aihetta käsittelemään myös 

velopharyngeaalisen vajaatoiminnan, fistelin esiintyvyyden ja suulakileikkauksien välistä yhteyttä.  

Yhdenvertaisten ja vertailukelpoisten tutkimusten löytäminen oli haastavaa. Läheskään kaikissa 

tutkimuksissa, joissa oli ollut mukana fisteleitä, ei ollut käytetty yhdentävää Pittsburghin 

luokitteluasteikkoa. Lisäksi tutkimuksissa on aina verrattain pienet otoskoot fisteleiden suhteellisen 

vähäisen esiintyvyyden vuoksi. Kuten Salimi ym. Tutkimuksessaan (2017) kirjoittivat, tutkimukset 

fisteleiden esiintymisestä keskittyvät pääasiassa leikkauksiin ja fisteleiden riskitekijöihin. Saadut 

todisteet ovat heikkotasoisia ja huonolaatuisia ja siten heikentävät tutkimusten luotettavuutta ja 

mahdollisuutta vertailla tutkimuksia luotettavasti keskenään.  Yksi suuri haaste on halkiolasten 

halkioiden ja fistelien monimuotoisuus. Käytännössä jokainen halkio ja jokainen fisteli on erilaisia. 

Se hankaloittaa samankaltaisten ja keskenään vertailukelpoisten tutkimusten tekoa.  

 



Kuitenkin halkiot kuuluvat yleisimpien synnynnäisten poikkeavuuksien joukkoon ja koskettavat 

siten monia ihmisiä, mukaan lukien itse potilaat, heidän läheisensä sekä potilaita hoitavat 

hoitohenkilöt. Halkiolasten hoito on pitkäkestoista ja vaatii monialaisen hoitotiimin parhaimman 

mahdollisen lopputuloksen saamiseksi. Hoitotiimin jäsenten tulee olla tietoisia omasta tehtävästään 

ja sitoutuneita työhönsä. Näen että olisi myös tärkeää levittää yleistä tietoisuutta halkioista ja niihin 

liittyvistä asioista, sillä kasvu- ja elinympäristön tuella on merkittävä osuus halkiopotilaan 

psyykkisessä hyvinvoinnissa ja esimerkiksi itsetunnon kehittymisessä. Useissa tutkimuksissa on 

havaittu halkiopotilaiden kärsivän heikosta itsetunnosta ja huonommasta elämänlaadusta sekä 

heidän on kerrottu kokevan syrjintää monissa eri tilanteissa. Tieto lisää ymmärrystä ja ymmärrys 

empatiaa. 

Vaikka tutkimuksia on tehty vähän ja niiden otoskoot saattavat olla hyvin pieniä, kaikki 

tutkimustieto on tärkeää, jotta voidaan kehittyä halkiolasten hoidossa ja riskien minimoinnissa. 

Tutkimuksien määrä halkiolasten hoidosta ja fisteleistä on hieman kasvussa, mutta edelleen 

tarvitaan lisää tutkimusta aiheesta. Tietämys on kasvanut paljon tehtyjen tutkimusten myötä, niin 

riskien kartoituksesta, altistavista tekijöistä kuin erilaisista leikkaustekniikoistakin. 
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