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Obstruktiivinen uniapnea on yleinen sairaus aikuisväestössä. Arvioiden mukaan vähintään 4 

% miehistä ja 2 % naisista sairastaa oireista uniapneaa. Obstruktiivinen uniapnea johtuu 

ylähengitysteiden ahtautumisesta joko nielun ja leuan rakenteen tai ylipainon vuoksi. Tästä 

aiheutuvat yöaikaiset hengityksen katkokset ja kuorsaaminen, joiden vuoksi unen laatu 

heikkenee. Uniapneatautia sairastavalla apnea-hypoapneaindeksi (AHI) on ≥5 ja oireina voi 

esiintyä päiväaikaista väsymyksen tunnetta, unettomuutta, levottomat jalat -oireyhtymää, 

päänsärkyjä, tyypin 2 diabetesta ja kardiovaskulaaritauteja. Hoitamattomana 

uniapneataudilla on huomattavat vaikutukset potilaan yleisterveyteen ja elämänlaatuun. 

Hoitamaton uniapneatauti aiheuttaa kustannuksia ja lisääntynyttä terveyspalveluiden 

käyttöä. Lievää tai keskivaikeaa uniapneatautia sairastavien hoitoon soveltuu perinteisen 

ylipainehengityshoidon (CPAP) lisäksi uniapneakisko, jonka käyttö on yleistynyt 

huomattavasti viime vuosien aikana. Uniapneakiskohoito perustuu alaleuan eteenpäin 

tuontiin, jonka seurauksena nielun ilmatila kasvaa ja pehmytkudosten valahtaminen 

hengitysteiden tukkeeksi estyy. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan erityyppisiä 

uniapneakiskoja ja niiden vaikutusmekanismeja, potilaan soveltuvuutta 

uniapneakiskohoitoon, hoitomyöntyvyyttä sekä uniapneakiskohoidon vaikuttavuutta ja 

sivuvaikutuksia lyhyt- ja pitkäaikaisessa käytössä. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on 

koota yhteen viimeisin tutkimustieto uniapneataudin hoidosta suukojeilla. Tavoitteena on 

myös kertoa uniapneataudin kliinisistä piirteistä niin, että mahdollisen riskipotilaan 

havaitseminen ja hoitoonohjaus helpottuu. Uniapneakiskon käyttöä tulee kontrolloida 

säännöllisesti mahdollisten sivuvaikutusten, kuten leukanivelongelmat, purennan muutokset 

ja kipu, vuoksi. Uniapneakiskohoidon tulisi seurata valtakunnallisia suosituksia, jotta hoito 

olisi potilaalle mielekästä, hoitovaste seurattavissa ja sivuvaikutukset huomataan ajoissa. 

Uniapnea on alidiagnosoitu tauti ja hoitamattomana riski myös kansanterveydellisestä 

näkökulmasta. 
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Abstract 
 

Obstructive sleep apnea (OSA) is highly prevalent among the adult population. It has been 

estimated that at least 4 % of men and 2 % of woman have symptomatic sleep apnea and 

apnea-hypopnea-index (AHI) ≥5. Sleep apnea causes daytime sleepiness and increases risk 

having insomnia, restless legs, headaches, type 2 diabetes and cardiovascular diseases 

among other things. Untreated sleep apnea has a severe effect on patient’s general health, 

quality of life and causes growing costs and use of health services. Oral appliances (OA) or 

mandibular advancement devices (MAD) have become an increasingly common alternative 

for patients with milder OSA side of the traditional continuous airway pressure (CPAP) 

treatment. Therefore, need for a conscious update of knowledge about the aspects of OA 

therapy is also required. OA treatment is based on lower jaw reposition forwards to increase 

the airway volume and reduce pharyngeal collapsibility. The topics this study is about to 

consider are types of oral appliances, mechanism of action, exact indications, compliance 

and effectiveness for OA treatment and short- and long-term side-effects. The aim of this 

study is to clarify and summarize the present evidence of OA treatment. Dentists should have 

the latest knowledge about oral appliance treatment and be able to recognize patients with 

risk to have sleep apnea and conduct them to doctors reception. Sleep apnea is a disorder 

that many patients are affected unwittingly and is significant risk towards public health. OA 

users should be followed up regularly to avoid side-effects such as pain, salivation problems 

and tooth movements. National guidelines and uniform procedures needs to be created for 

the follow-up to make OA treatment reasonable for patients, easier to investigate outcomes 

and prevent side-effects. Materials for this study originate from the latest researches about 

OAs and updates of the evidence in favor of OA therapy.  
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1. Johdanto 
 

1.1 Obstruktiivinen uniapnea 
 

Obstruktiivisella uniapnealla (OSA) tarkoitetaan ylähengitysteiden ahtaudesta johtuvia 

hengityskatkoksia eli apneoita tai hengityksen vaimentumia eli hypopneoita unen aikana. 

Obstruktiivistesta uniapneaoireyhtymästä (OSAS) puhutaan silloin, kun apneoihin liittyy 

unen häiriintymistä ja päiväaikaista väsymyksen tunnetta. Muita uniapnean muotoja ovat 

sentraalinen, eli hengityksen säätelyhäiriöstä johtuva uniapnea ja sekamuotoinen 

uniapneatauti, jossa esiintyy sekä ahtaumaa ylähengitysteissä, että hengityksen 

säätelyhäiriöitä. Arvioiden mukaan vähintään 4 % miehistä ja 2 % naisista sairastaa oireista 

obstruktiivista uniapneaa. [(Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito –suositus]. 

Tauti on kuitenkin voimakkaasti alidiagnosoitu ja todellisen esiintyvyyden aikuisväestössä 

arvioidaan olevan jopa 15-20 % (Peromaa-Haavisto P ym, 2016). Uniapneataudissa apneat 

ovat vaihtelevan pituisia (kymmenestä sekunnista yli minuuttiin) ja niiden aikana veren 

happipitoisuus laskee. Aivot reagoivat hapenpuutteeseen ja nukkuja havahtuu hengittäen 

voimakkaasti sisään. Varsinaista heräämistä ei tapahdu, eikä nukkuja yleensä tunnista 

hengityskatkoksia unen aikana tai muista niitä sen jälkeen.  

 

Uniapneataudin vaikeusaste määritetään apnea-hypoapneaindeksillä (AHI) eli apneoiden ja 

hypopneoiden esiintyvyydellä tuntia kohden. AHI määritetään kliinisesti 

unirekisteröintitutkimuksessa (uni- tai yöpolygrafia). Obstruktiivinen apneakohtaus 

diagnosoidaan unirekisteröintitutkimuksessa, kun hengityskatkos kestää vähintään 10 

sekuntia ja paineanturin ilmavirtasignaali pienenee yli 90 %. Hypopnea eli osittainen 

hengitysvirtauksen vähenemä voidaan todeta yli 10 sekuntia kestävänä hengitystapahtuma, 

jonka aikana paineanturin ilmavirtasignaali vähenee yli 30 % ja valtimoveren 

happikyllästeisyys pienenee ainakin 3 %. Lievässä uniapneassa AHI on 5-15, keskivaikeassa 

16-30 ja vaikeassa >30. Uniapnean diagnosointiin kuuluvat potilaan esitietojen kartoitus, 

kliininen tutkimus ja unirekisteröintitutkimus. 
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Merkittävin uniapnean oire on katkonainen kuorsaus, joka päättyy korahdukseen ja 

havahtumiseen. Toistuvien apneakohtausten seurauksena unen laatu heikkenee ja potilas on 

päivisin väsynyt. Uniapneaan liittyviä oireita ovat päiväväsymys, ärtyneisyys, 

keskittymiskyvyn puute sekä masennus, kognitiivisten taitojen heikkeneminen ja 

muistihäiriöt (Engleman HM, Douglas NJ, 2004); [(Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). 

Käypä hoito –suositus].  

 

Uniapneaan liittyy usein myös liitännäissairauksia, joiden taustalla on samankaltaisia 

riskitekijöitä, kuten metabolinen oireyhtymä sekä korkea verenpaine, mutta osa on myös 

seurausta unenaikaisista hengityshäiriöistä. Uniapneapotilailla esiintyy kohonnutta 

verenpainetta, tyypin 2 diabetesta, iskeemisiä sydänsairauksia sekä aivoinfarkteja terveitä 

verrokkeja enemmän. (Somers VK ym, 2008). Tämän vuoksi riski sairastua ja kuolla 

kardiovaskulaaritautien komplikaatioihin on suurentunut, varsinkin hoitamattoman 

uniapnean seurauksena. Lääkärin diagnosoima uniapnea on toisinaan liitetty pitkiin 

sairaspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Hoitamaton uniapnea lisää 

terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia, jotka uniapneatauti-diagnoosin jälkeen 

pienenevät asianmukaisen hoidon myötä (Sjösten N ym, 2009); (Hillman DR ym, 2006). 

 

1.2 Uniapnealle altistavat rakenteelliset tekijät 
 

Obstruktiivista uniapneaa on patofysiologialtaan ainakin kahta eri tyyppiä; ylipainoon 

liittyvää sekä leukojen ja nielun rakenteesta johtuvaa uniapneaa (Pahkala R ym, 2011) 

Ylipaino on suurin yksittäinen riskitekijä obsrtuktiiviseen uniapneaan sairastumiseen ja on 

arvioitu, että vähintään kaksi kolmasosaa uniapneaa sairastavista on ylipainoisia (Pillar G ja 

Shehadeh N, 2008). Ylipainoisilla erityisesti nielua ympäröivän rasvakudoksen lisääntynyt 

määrä on yhteydessä suurentuneeseen AHI:in. Obstruktiivista uniapneaa sairastavilla on 

havaittu kuorsaavia enemmän kaulan alueen rasvakertymiä. Ylipainoisilla uniapneapotilailla 

korostuvat myös pehmytkudosrakenteiden vaikutukset hengitysteihin, kuten suuret tonsillat, 

kookas kieli sekä pehmeän suulaen koko ja muoto. (Pahkala R ym, 2014) On myös todettu, 

että uniapneapotilailla on keskimääräistä korkeampi hengitysvastus hengitettäessä, mikä 

johtuu ylähengitysteiden kasaan painumisesta ja nenän rakenteiden ahtaudesta (Zeng B ym, 

2008). 
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Normaalipainoisilla uniapneapotilailla tauti liittyy leukojen ja kasvojen alueen 

rakenteellisiin riskitekijöihin. Näitä ovat kasvojen kupera profiili, avautuva kasvotyyppi, 

yläleuan ja/tai alaleuan takainen asema etummaiseen kallonpohjaan nähden, suurentunut tai 

pienentynyt alakasvokorkeus, kaventunut nielun ilmatila erityisesti kielen kannan tasolla 

(PAS, posterior airway space), pitkä ja paksu pehmeä suulaki, suuri kieli, alhaalla neljännen 

ja viidennen niskanikaman tasolla sijaitseva kieliluu sekä nenän ahtaus ja deformiteetit. 

Myös hampaistolla ja purennalla on vaikutusta uniapneataudin kehittymiselle. 

Uniapneapotilailla todetaan usein kapea ylähammaskaari, hampaiden avopurenta ja 

ristipurenta. (Pahkala R ym, 2011); (Rintala A ym, 1991).  

 

 

 

 

Kuva 1. Uniapneapotilaan lateraalikallokuva. Uniapnealle altistavista rakenteellisista 

riskitekijöistä voidaan havaita kasvojen kupera profiili, avautuva kasvotyyppi, kaventunut 

nielun ilmatila ja alhaalla sijaitseva kieliluu. 
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1.3 Uniapnean hoitomuodot 
 

1.3.1 Elintapahoidot 
 

Koska suurin osa uniapneaa sairastavista potilaista on ylipainoisia, elintapamuutokset ovat 

tärkeä osa obstruktiivisen uniapnean hoitoa. Ylipainoisilla potilailla säännöllinen liikunta 

sekä onnistunut laihtuminen yleensä pienentävät AHI:a merkittävästi (Joosten S ym, 2017). 

Uniapnean oireita vähentävät myös tupakoinnin lopettaminen sekä alkoholin käytön 

vähentäminen tai lopettaminen. [(Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito –

suositus] On myös havaittu, että päiväaikainen kompressiosukkien käyttö vähentää nesteen 

kertymistä alaraajoista hengitysteitä ympäröiviin kudoksiin makuuasennossa (White LH ym, 

2015). Neljäsosa obstruktiivista uniapneaa sairastavista kokee hengityskatkoksia ainoastaan 

makuullaan ollessaan (Joosten S ym, 2017). Univaje itsessään pahentaa uniapneaa, joten 

unen riittävyydestä tulisi huolehtia ja unettomuuden syitä käsitellä potilaalle sopivalla 

tavalla. Lievissä tai keskivaikeissa tautimuodoissa voidaan yhtenä hoitomuotona käyttää 

asentohoitoa, mikä tarkoittaa nukkumista kyljellään tai ylävartalo kohotettuna mahdollisten 

apuvälineiden avulla. (Jokic R ym, 1999) 

 

1.3.2 CPAP 
 

CPAP (continuous positive airway pressure) eli ylipainehengityshoito on tehokkain ja 

ensisijainen hoitomuoto keskivaikean ja vaikean uniapnean hoidossa. Ulkoinen painelaite 

tuottaa jatkuvaa ilmanpainetta, joka johdetaan nenän kautta ilmateihin letkun ja 

kasvomaskin avulla. Riittävän suuri ilmanpaine auttaa pitämään ahtautuneet ylähengitystiet 

auki unen aikana. Hoidolla on annos-vastesuhde, mikä tarkoittaa, että CPAP-laitetta tulisi 

käyttää vähintään 4 tuntia yössä, jotta saadaan kliinisesti merkittävä vaste uniapnean 

oireiden hoidossa. Mitä enemmän laitetta käyttää, sitä paremmat hoitotulokset saadaan. 

[(Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito –suositus] Hoitomyöntyvyys CPAP- 

hoitoon on matala useasta syistä riippuen (Tingting X ym, 2017). Yleisimpiä sivuvaikutuksia 

ovat CPAP-laitteen aiheuttama korkea ilmanpaine, nenän ja suun limakalvojen kuivuminen, 

melu, puolison häiriintyminen ja laitteen käytön epämukavuus [(Obstruktiivinen uniapnea 

aikuisilla). Käypä hoito –suositus]. Hoitoon sitoutuu 50-84 % potilaista (Anttalainen U ym, 
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2007) ja vähäoireisilla potilailla hoitomyöntyvyys on erityisen heikkoa (Rosenthal L ym, 

2000). 

 

1.3.3 Kirurgiset hoidot 
 

Obstruktiivista uniapneaa voidaan hoitaa kirurgisilla toimenpiteillä, jos CPAP-hoito ei 

jostain syystä sovi tai sillä ei saada riittävää hoitovastetta. Tällainen tilanne aiheutuu yleensä 

luustollisista tai pehmytkudosten aiheuttamasta nielun ahtaudesta normaalipainoisilla 

potilailla. Kirurgiset hoitomuodot voidaan jakaa ylähengitysteitä avartaviin, avustaviin tai 

ohittaviin toimenpiteisiin. Nielun ilmatilaa lisäävät risaleikkaukset, pehmytkudoskirurgia, 

kuten UPPP (uvulopalatopharyngoplastia) sekä leukaosteotomiat MMA (maxillo-

mandibular advancement) ja BSSO (bilateral sagittal split osteotomy). Ylähengitysteitä 

avustavalla toimenpiteellä tarkoitetaan esimerkiksi nenäpolyyppien poistoa ja ohittavalla 

henkitorviavannetta eli trakeostomiaa. Pehmytkudoskirurgiassa suositaan kudoksia 

säästäviä tekniikoita (radiotaajuuskirurgia, uvulopalatoplastia (UPP), laseruvuloplastia 

(LAUP)) sivuvaikutusten vähentämiseksi sekä monitasokirurgisia toimenpiteitä, jotka 

kohdistuvat samaan aikaan nenän ja nielun eri tasoille.  [(Obstruktiivinen uniapnea 

aikuisilla). Käypä hoito –suositus]; (Caples SM ym, 2010) 

 

 

1.3.4 Hermostimulaatiohoito 
 

Hypoglossus-hermoa stimuloivalla laitteella voidaan lisätä kielen lihaksiston 

(m.genioglossuksen) aktivaatioita unen aikana, mikä lisää ylähengitysteiden laajuutta ja 

vähentää hengityskatkosten määrää keskivaikeaa tai vaikeaa obstruktiivista uniapneaa 

sairastavilla potilailla. Kyseinen hoito ei ole kuitenkaan yleistynyt laitteen kalliin hinnan ja 

pitkäaikaistutkimusten puutteen vuoksi [(Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito 

–suositus]. Palleahermostimulaatiohoito tulee kyseeseen vain vaikeaa sentraalista uniapneaa 

sairastavien hoidossa (Baer G ym, 1990). 

 

1.3.5 Lääkehoito 
 

Uniapnean hoidossa voidaan käyttää nenän limakalvoturvotusta vähentäviä nenästeroideja, 

jos potilas kärsii kroonisesta nuhasta. Käytön on havaittu pienentävän AHI:a ja vähentävän 
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päiväaikaista väsymystä (Kiely JL ym, 2004). Menopaussin ohittaneilla naisilla 

hormonikorvaushoito näyttää vähentävän uniapnean vaikeusastetta ja oireita (Bixler EO ym, 

2001). Kilpirauhasen vajaatoiminnan tyroksiinihoidolla on myös saatu lievennystä 

uniapneaoireisiin (Epstein LJ ym, 2009). Uniapnean hoitoon on kokeiltu myös muita 

lääkkeitä, mutta riittävää näyttöä tai lääkeviranomaisten hyväksymää lääkehoitoa 

esimerkiksi vireystilaa kohottavista lääkeaineista ei ole tarjolla. Uniapneaa sairastavien tulisi 

välttää hengitystä lamaavia uni- ja rauhoittavia lääkkeitä ennen nukkumaanmenoa, sillä ne 

lisäävät apneoiden määrää ja kestoa. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi bentsodiatsepiinit 

ja opioidit (Epstein LJ ym, 2009). Uniapneapotilaiden depression lääkkeellinen hoito voi 

vähentää uniapnean oireita, jos potilaan painossa ei tapahdu nousua depressiolääkityksen 

seurauksena (Hedner J, 2008).  

 

 

2. Uniapneakiskohoito 
 

Uniapneakiskohoito on tarkoitettu ensisijaisesti lievää tai keskivaikeaa obstruktiivista 

uniapneaa sairastavien potilaiden hoitoon. Joissakin tapauksissa voidaan myös harkita 

vaikeaa uniapneaa sairastavan potilaan hoitoa uniapneakiskolla tapauksissa, joissa CPAP –

hoito ei jostain syystä sovi. Hoitamaton uniapneatauti lisää potilaan riskiä joutua 

liikenneonnettomuuksiin ja sairastumista kardiovaskulaaritauteihin sekä metabolisiin 

oireyhtymiin. Tämä lisää myös yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia lisääntyneen 

terveyspalvelujen käytön myötä. Peruskoulutetun hammaslääkärin roolia riskipotilaiden 

tunnistamisessa tulisi korostaa. Potilaan informointi erilaisista hoitovaihtoehdoista on 

tärkeää, mutta hoitolinjan valinnan tekee lääkäri ja hammaslääkäri yhteistyössä potilaan 

kanssa. Uniapneakiskon käyttöä tulisi seurata vuosittain. Samalla kontrolloidaan 

kiskohoitoon liittyvät sivuvaikutukset, kuten mahdolliset purennan muutokset. Kehitteillä 

onkin valtakunnalliset suositukset ja yhtenäiset toimintatavat, jotta uniapnean kiskohoito 

olisi potilaalle mielekästä, hoitovaste seurattavissa ja mahdolliset sivuvaikutukset 

huomattaisiin hyvissä ajoin. 
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2.1 Uniapneakiskotyypit 
 

Uniapnean hoitoon on olemassa lukuisia erilaisia uniapneakiskoja ja tässä 

kirjallisuuskatsauksessa on tarkoituksena käsitellä alaleukaa eteenpäin tuovia kiskoja 

(mandibular advancement device/MAD). Niitä on olemassa yksi- tai kaksiosaisia ja 

säätömahdollisuuksia voi olla sekä leuan eteenpäin tuonnin, että sivuliikkeiden suhteen. 

Kiskojen korkeus vaihtelee myös valmistajasta riippuen. Kojeet ovat yleensä jäljennösten 

perusteella yksilöllisesti valmistettuja, mutta markkinoilta on saatavilla myös kotona 

sovitettavia lämpömuovattavia uniapneakiskoja. Tutkimuksia uniapneakiskon mallin ja 

hoidon tulosten seurannan tai sivuvaikutusten määrän suhteesta on tehty hyvin vähän 

(Sutherland K ym, 2014); (Marklund M. 2017). Nykytiedon mukaan vertikaaliliikkeen ja 

suun avauksen sallivat uniapneakiskot eivät ole yhtä tehokkaita pelkkään lateraaliliikkeen 

mahdollistaviin kiskoihin verrattuna (Marklund M, 2017). Uniapneakiskon materiaalin 

vaikutuksesta uniapnean hoitoon ei ole tehty tutkimuksia (Ahrens A ym, 2011). Yleensä 

uniapneakiskot ovat akryylimateriaalista valmistettuja ja niiden kovuus vaihtelee 

kiskotyypistä ja valmistajasta riippuen. 

 

2.1.1 Yksiosaiset uniapneakiskot 
 

2.1.1.1 Monobloc 
 

Yksiosaiset ”monobloc”- uniapneakiskot ovat yleensä akryylimuovista valmistettuja kojeita, 

joissa ei ole säätömahdollisuutta alaleuan eteenpäin tuonnin tai kiskon korkeuden osalta. Ne 

ovat halpoja ja helppoja valmistaa verrattuna kaksiosaisiin uniapneakiskoihin. 

Vertailukokeessa tarkasteltiin monobloc-kiskon vaikuttavuutta ja verrattiin sitä inaktiiviseen 

plasebokojeeseen sekä potilasryhmään, joka ei saanut lainkaan uniapneakiskohoitoa. 

Tuloksia arvioitaessa monobloc-uniapneakiskon käytöllä havaittiin merkittävä parannus 

potilaan AHI:in, päiväaikaiseen väsymykseen ja elämänlaatuun. Koska inaktiivista kojetta 

käyttävällä ja kojeettomalla ryhmällä ei havaittu merkittävää eroa tuloksia arvioitaessa, 

voidaan päätellä, että alaleuan eteenpäin tuonti on välttämätöntä hoidon onnistumisen 

kannalta. (Petri N ym, 2008) 

 

Yksiosaisen monobloc- kojeen etuja ovat edullinen hinta, istuvuus ja hoidon nopea 

aloittaminen. Monobloc-kiskoa ei kuitenkaan voi enää säätää sen valmistamisen jälkeen. 
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Tämä voi johtaa huonoon hoitotulokseen riittämättömän protruusion ja siitä johtuvan 

jäännös -AHI:n vuoksi. Monobloc-kiskon on havaittu vähentävän apneoiden määrää, mutta 

niiden ei ole osoitettu normalisoivan AHI:a tai antavan riittävää hoitotehoa obstruktiivisen 

uniapnean hoidossa. Yksiosaisia monobloc-kiskojen vaikuttavuutta käsittelevissä 

tutkimuksessa tutkittavien määrät ovat pieniä ja niissä ei ole tehty yöpolygrafista tutkimusta 

uniapneakisko suussa. (Lettieri CJ ym, 2011) 

 

 

 

 
 

Kuva 2. Monobloc -uniapneakisko (Tsuiki S ym, 2010) 

 

 

2.1.2 Kaksiosaiset uniapneakiskot 
 

Yleisin ja tehokkain (Lettieri CJ ym, 2011) uniapneakiskomalli on yksilöllisesti jäljennösten 

perusteella valmistettu kaksiosainen titrattava kisko, jossa on säätömekanismi alaleuan 

oikean paikan määrittämistä varten. Kaksiosaiset kiskot myös mahdollistavat alaleuan 

liikkeet sivusuunnassa ja/tai pystysuunnassa, kun yksiosainen kisko ei salli lainkaan leuan 

liikettä. Kaksiosaiset uniapneakiskot vaihtelevat ylä- ja alaosan kiinnitysmekanismin, leuan 

liikelaajuuksien, vertikaalisen korkeuden, materiaalin ja hampaiston peittävyyden osalta. 

 

2.1.2.1 SomnoMed 
 

SomnoMed -uniapneakiskot ovat kaksiosaisia ja niitä on useita eri malleja. Perinteisessä 

SomnoMed -uniapneakiskossa on kiinteät siivekemäiset kiinnikkeet (kuva 5), jotka eivät 
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salli alaleuan sivuliikkeitä, mutta mahdollistavat suun täyden avauksen. Alaleuan eteenpäin 

tuonnin määrää voidaan säätää kiskon sivuosasta. Protruusioliikkeen laajuus on kiskoa 

käytettäessä käytännössä rajaton. (somnomed.com) 

 

Kuva 5. SomnoMed -uniapneakisko (somnomed.com) 

 

 

 

2.1.2.2 M.D.S.A. ja TAP 
 

M.D.S.A. (Medical Dental Sleep Appliance) ja TAP (Thornton Adjustable Positioner) 

uniapneakiskot ovat kaksiosaisia, molemmat hammaskaaret peittäviä kojeita. 

Yläetuhampaiden kohdalla on koukkumainen kiinnike (Kuva 4), jolla ylä- ja alaleuan osat 

kiinnittyvät toisiinsa. Samalla alaleuka saadaan pidettyä protruusioasemassa, kun lukossa 

oleva koukku vetää alaleukaa eteenpäin. M.D.S.A. ja TAP -kiskot mahdollistavat laajan 

lateraaliliikkeen, mutta vertikaalinen suun avaus on rajoitetumpaa. (Barnes M ym, 2004); 

(tapintosleep.com) 
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Kuva 4. TAP uniapneakisko (airwaylabs.com) 

 

 

 

 

2.1.2.3 Herbst -tyyppiset uniapneakiskot 
 

Hebst -tyyppiset uniapneakiskot ovat kaksiosaisia ja säädettäviä kojeita, jotka peittävät 

molemmat hammaskaaret. Kojeen hampaistoa peittävät osat kiinnittyvät toisiinsa 

teleskooppimaisilla metallisilla Hebstin kiinnikkeillä.  Herbst -tyyppinen saranamaisesti 

toimivalla sivuaisalla varustettu kisko mahdollistaa suun lateraali- ja vertikaaliliikkeet. 

Kiskon säädettävyyden ansiosta protruusion määrää on mahdollista muuttaa kiskon 

tehokkuuden ja mukavuuden lisäämiseksi. Voimakkaasti narskuttelevilla potilailla aisa 

saattaa irrota akryylimateriaalista purentavoimien seurauksena. (Lawton H ym, 2005) 

 
Kuva 3. Herbst uniapneakisko (gergensortho.com) 

 

 

2.1.3 Muut uniapneakiskot 
 

Yksilöllisen uniapneakiskon valmistaminen vaatii usean hammaslääkärikäynnin, mikä lisää 

potilaan ja hoitavan tahon ajankäyttöä, vaivannäköä ja kustannuksia. Yksilöllisesti 
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valmistettujen kiskojen rinnalle ovat tulleet edulliset kaupalliset lämpömuovattavat, ns. 

”keitä ja pure” –kiskot, joiden käyttöönottoon ei tarvita hammaslääkärikäyntejä. Ne ovat 

lämpömuovautuvaa polymeerimateriaalia ja pehmenevät kuuman veden vaikutuksesta. 

Potilas puree hampaat lämmitettyyn kiskoon ja materiaali jähmettyy viiletessään potilaan 

purennan mukaisesti. (Sutherland K ym, 2014) Verrattaessa yksilöllisesti jäljennösten 

perusteella valmistettua monobloc-kiskoa sekä lämpömuovattavaa vastaavanlaista kojetta ja 

havaittiin, että yksilöllisesti valmistetussa kojeessa hoidon onnistumisprosentti oli 60 

verrattuna lämpömuovattavan kiskon 31 prosenttiin. Enemmistö tutkimukseen 

osallistuneista (82 %) myös suosi yksilöllisesti hammaslääkärin valmistamaa 

uniapneakiskoa tutkimuksen lopussa. (Vanderveken OM ym, 2008) Tästä voidaan päätellä, 

että kiskon kustomointi potilaan hampaiston mukaan on yksi hoidon onnistumisen 

edellytyksistä. Ongelmana lämpömuovattavissa kiskoissa voi olla huono retentio 

hampaistoon. Potilaat eivät myöskään voi tietää alaleuan oikeaa asemaa kiskoa sovittaessa. 

Heidän on siten lähes mahdotonta saada kiskoon optimaalista alaleuan protruusioasemaa, 

joka on edellytys kiskohoidon onnistumiselle. 

 

Toisen tyyppinen suukoje tuo kieltä eteenpäin alaleuan sijaan (tongue-retaining device. 

TRD). Kojeessa on suun ulkopuolinen pidike, joka vetää kieltä imun avulla estäen sen 

valahtamista nielua kohti. TRD-kojeet ovat huonosti pysyviä, mikä heikentää niiden 

hoitovastetta (Deane SA ym, 2009). Kieltä eteenpäin tuovat kojeet eivät ole yleisesti 

suositeltuja obstruktiivisen uniapnean hoidossa (Sutherland K ym, 2014). 

 

 

2.2 Uniapneakiskon valmistus 
 

Yksilöllinen uniapneakisko valmistetaan yleensä hammaslääkärin tekemän suun 

tutkimuksen ja hampaiston alginaattijäljennösten perusteella. Tätä ennen uniapneaan 

liittyvät tutkimukset (yöpolygrafia) ja tarvittavat diagnoosit (uniapnean vaikeusaste) tulee 

olla selvitettynä lääkärin toimesta. Uniapneakiskon soveltuvuus on määritettävä 

yksilöllisesti ja selvitettävä potilaan motivaatio ja hoitomyöntyvyys kiskohoidon 

toteuttamiseen. Hammaslääkärin tekemässä tutkimuksessa huomioidaan hampaiston ja 

leukanivelten kunto, jonka perusteella kiskotyyppi ja leuan eteenpäin tuonnin määrä 

määritellään. Esimerkiksi hampaiden narskuttelijoille suositellaan kaksiosaista kiskoa, joka 

sallii alaleuan liikkeitä. Jos hampaat ovat hyvin kooniset tai kuluneet, voidaan premolaari- 
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ja molaarialueille hampaiden labiaalipinnoille tehdä yhdistelmämuovimuotoiluja, jotka 

lisäävät kiskon retentiota. Tämä tehdään ennen alginaattijäljennösten ottoa, mikäli 

mahdollista. Jos suun perushoito ja mahdolliset retentiolisäykset on tehty, voidaan ottaa 

hampaistosta tavanomaiset alginaattijäljennökset sekä purentaindeksi. Yläleuan 

jäljennöksessä tulee näkyä hammaskaaren lisäksi suulaki. Purentaindeksi otetaan noin 5 mm 

paksulla Astynax- tai mehiläisvahalla. Hammaslääkäri ohjaa potilaan alaleuan oikeaan 

asemaan, n. 60 % maksimaalisesta protruusioasemasta, ja purettaa potilaan hampaat vahaa 

vasten. Tätä kutsutaan konstruktiopurennaksi. Alginaattijäljennökset sekä purentaindeksi 

lähetetään sovittuun hammaslaboratorioon, jossa uniapneakisko valmistetaan 

hammaslääkärin ohjeiden mukaisesti. Kiskon sovitukseen varataan oma vastaanottokäynti, 

jolloin tarkastetaan, että uniapneakisko sopii potilaan suuhun, protruusioaste on sopiva ja 

potilas osaa itse laittaa ja poistaa kiskon paikoiltaan sekä varmistetaan kiskon oikeaoppinen 

käyttö ja puhdistus. Uniapneakiskon käyttöä tulisi kontrolloida noin kuukauden kuluttua 

hoidon aloittamisesta, jolloin kiskon toimivuutta voidaan alkaa arvioimaan.  

 

2.3 Vaikutusmekanismi 
 

Uniapneakiskon vaikutus perustuu alaleuan siirtämiseen eteenpäin ja kielen lihaksiston 

(M.genioglossuksen) sekä suulaen kudosten tonuksen lisääntymiseen (Petri N ym, 2008). 

Tällöin ilmatila nielussa kasvaa ja pehmytkudokset eivät pääse valahtamaan hengitysteiden 

tukkeeksi. Uniapneakiskon eteenpäin tuoma alaleuka lisää velopharyngeaalitilan laajuutta 

erityisesti lateraalisuunnassa (Chan ASL ym, 2010), mikä johtuu nielun lateraalisten 

kudosten suorasta yhteydestä eteenpäin liikkuvan mandibulan ramuksen kanssa. Alaleuan 

anteriorinen siirto tuo myös kieltä ja kieliluuta eteenpäin (Brown EC ym, 2013).  

 

Koska uniapnean patofysiologia on vaihtelevaa potilaiden välillä, uniapneakiskon 

vaikutukset voivat olla erilaisia. Obstruktiivista uniapneaa sairastavilla voi olla vaihtelevissa 

määrin ylähengitysteiden rakennepoikkeavuuksia, suurentunut taipumus 

velopharyngeaalitilan ahtautumiseen, yliherkkä hengityksen säätelysysteemi sekä alentunut 

heräämiskynnys (Marklund M, 2017). Yleisesti ottaen lievää uniapneatautia sairastavilla 

potilailla on hyvä hoitovaste uniapneakiskohoidolle, sillä heidän nielun alueen kudokset ovat 

jäntevämpiä eivätkä painu niin helposti kasaan. Uniapneakiskohoidon aikana lievää 

tautimuotoa sairastavilla nielun ilmatila avautuu enemmän ja koko pituudeltaan 

keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa sairastaviin verrattuna (Brown EC ym, 2013); (Edwards 
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BA ym, 2017) Näiden potilaskohtaisten tekijöiden avulla voidaan saada lisähyötyä hoidon 

onnistumisen ennustamiseen ja arviointiin. 

 

 

 

Kuva 6. Aksiaalinen leikekuva havainnoi nielun ilmatilan koon muutosta hoitovasteen 

saavalla ja hoitoon vastaamattomalla potilaalla. Ylemmässä kuvassa voidaan nähdä 

alaleuan eteenpäin tuonnin vaikutus nielun ilmatilan läpimittaan. Samaa vaikutusta ei 

havaita alemmassa kuvassa potilaalla, joka ei hyödy uniapneakiskohoidosta. (Chan ASL 

ym, 2010) 
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2.4 Sopiva leuan eteenpäin tuonnin määrä 
 

Alaleuan eteenpäin tuonti määritellään hammaslääkärin vastaanotolla aina tapauskohtaisesti, 

keskimäärin se asetetaan 50-60 % maksimaalisesta protruusiosasemasta. Yleisesti voidaan 

todeta, että mitä enemmän alaleukaa tuodaan eteenpäin, sitä parempi hoitotulos saavutetaan 

AHI:a tarkasteltaessa. Suhde ei ole kuitenkaan lineaarinen (Bartolucci ML ym, 2016) ja 

mahdollisten sivuvaikutusten esiintyminen tulee ottaa huomioon. Lievää tai keskivaikeaa 

uniapneaa hoidettaessa hoitotulokset eivät eronneet merkittävästi alaleuan eteenpäin 

tuonnista riippuen. Vertailututkimuksessa 79 % tutkimukseen osallistuneista potilaista, joilla 

alaleuan asema kisko suussa oli 50 % maksimaalisesta protruusiosta saavuttivat ns. 

normaalitilanteen mitattaessa AHI:a. Samaan lopputulokseen pääsivät 73 % tutkituista, joilla 

alaleuka vietiin 75 % maksimaalisesta protruusiosta (Tegelberg A ym, 2003). Toisessa 

tutkimuksessa (Walker-Engström ML ym, 2003) havaittiin, että puolella koehenkilöistä, 

joilla alaleuka oli asetettu 75 % maksimaalisesta protruusiosta ja kolmasosalla, joilla 

protruusioaste oli 50 % maksimaalisesta voitiin todeta AHI < 10, mikä tarkoittaa lievää 

uniapneatautia tai normaalia tilannetta ilman uniapneaa. Tässä tutkimuksessa osalla 

tutkittavista oli vaikeaksi luokiteltu uniapneatauti, jonka seurauksena voidaan päätellä, että 

protruusioasteen maksimointi parantaa hoitotulosta vaikeissa uniapneatapauksissa. 

Suositeltavaa on, että uniapneakiskohoito aloitetaan ≤50 % mandibulan maksimaalisesta 

protruusiosemasta (Tegelberg A ym, 2003). Tällöin hoidolla saadaan riittävä vaste ja 

uniapneakiskon käyttö on potilaille mielekkäämpää. Seurantakäynneillä protruusioastetta 

voidaan tarvittaessa vähitellen kasvattaa, jos käytössä on titrattava kisko ja sivuvaikutuksia 

ei ole.  

 

Tutkimuksia on myös tehty uniapneakiskon korkeuden vaikutuksesta AHI:in ja uniapnean 

hoidon tuloksiin. Vertailututkimuksessa käytettiin uniapneakiskoja, joissa on sama alaleuan 

eteenpäin tuonnin määrä, mutta eri korkeus (4 mm ja 14 mm) inkisiivien kärjistä mitattuna. 

Havaittiin, että kiskon korkeudella ei ole vaikutusta hoidon tulokseen tai AHI:n 

pienenemiseen, mutta potilaat valitsivat ja käyttivät mieluummin matalampaa kiskoa. (Pitsis 
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AJ ym, 2002) Käytännössä liian korkean uniapneakiskon on todettu vievän alaleukaa taakse, 

mikä lisää nielun alueen ilmateiden ahtautta ja voi jopa pahentaa obstruktiivisen uniapnean 

oireita (Vroegop AV ym, 2012). 

 

 

 

 

 

2.5 Soveltuvuus 
 

Uniapneakisko suunnitellaan hammaslääkärin tekemän hampaiston ja purennan tutkimuksen 

perusteella, jonka jälkeen koje valmistetaan yksilöllisesti. Ennen kiskohoitoa huomiota 

kiinnitetään erityisesti purentaan, hampaiden kiinnityskudoksen kuntoon ja leukanivelen 

toimintaan. Kiskon käytön kontraindikaatioita ovat laajat hammaspuutokset, voimakas 

avopurenta, avautuva kasvotyyppi sekä hampaiden vaikea-asteiset kiinnityskudossairaudet. 

Ennen kiskon valmistamista perushoito potilaan hampaistoon tulee olla tehtynä. 

[(Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito –suositus] 

 

Potilaat, joilla on todettu lievä tai keskivaikea uniapneatauti soveltuvat parhaiten 

uniapneakiskohoitoon. Heillä on todettu olevan vähemmän ahtautuneet nielun ilmatiet 

(Edwards BA ym, 2017) ja uniapneakiskohoidon aikana nielu laajenee kauttaaltaan 

enemmän verrattuna potilaisiin, joilla on vaikea taudinkuva (Brown EC, 2013). 

Uniapneakiskohoitoa suositellaan myös kuorsaajille, joilla ei ole diagnosoitu uniapneatautia. 

Uniapneakiskohoito vähentää kuorsausfrekvenssiä ja voimakkuutta, parantaa kuorsaajan ja 

puolison unenlaatua sekä parantaa elämänlaatua. Tutkimukset ovat puutteellisia tai niitä on 

vähän tarkasteltaessa primaarisen kuorsauksen hoidon terveysvaikutuksia tai kuorsaajien 

unen laadun paranemista uniapneakiskoa käytettäessä verrattuna muihin hoitomuotoihin. 

Tämän vuoksi uniapneakiskohoitoa tulisi suositella kuorsaajille vasta konservatiivisten 

hoitojen (painonpudotus, asentohoito ja alkoholin käytön lopettaminen) kokeilun 

epäonnistumiseen tai niiden puutteellisen hoitovasteen jälkeen. Kuorsaaminen liittyy usein 

obstruktiiviseen uniapneatautiin, joten potilaalla on oltava oikea diagnoosi hoitoja 

suunniteltaessa. (Ramar K ym, 2015) 
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Uniapneakiskosta voi olla apua potilaille, jotka kärsivät CPAP-laitteen sivuvaikutuksista. 

Esimerkiksi, jos korkea ilmanpaine aiheuttaa epämukavuutta, uniapneakisko voi auttaa 

laskemaan optimaalista painetasoa samaan aikaan CPAP:ia käytettäessä. 

Uniapneakiskohoidon on todettu onnistuneen potilailla, jotka käyttävät matalaa 

ilmanpainetta CPAP-laitteessa ja joilla uniapnean on todettu olevan asentoriippuvainen. 

Hoito onnistuu myös todennäköisemmin potilailla, joilla on suuri kieli, kapea 

retroglossaalinen ilmatila, retrognaattinen alaleuka ja matala alakasvokorkeus (Milano F ym, 

2013); (Mostafiz W ym, 2011). Uniapneakiskohoidon onnistuminen on todennäköisempää 

nuorilla, naisilla ja normaalipainoisilla, mutta nämä tekijät eivät ole kliinisesti merkittäviä 

yksittäisen potilaan hoidon onnistumisen arvioinnissa (Marklund M. 2004); (Marklund M. 

2017). 

 

Hoidon aikaisen painon nousun on todettu liittyvän kiskohoidon epäonnistumiseen 

(Marklund M. 2004); (Marklund M. 2017). Myös ennen kiskohoidon aloittamista toistuvasti 

kesken unen heräävillä potilailla hoito onnistuu todennäköisesti huonommin (Marklund M, 

Franklin KA. 2007). Muita merkittäviä tekijöitä hoidon onnistumisen arvioinnissa ovat 

nielun laajuuden kasvaminen uniapneakiskon kanssa nasoendoskoopilla mitattaessa (Sasao 

Y ym, 2014) sekä riittävä AHI:n pieneneminen yön yli tehtävässä tutkimuksessa 

kaukosäädettävän uniapneakiskon kanssa (Kastoer C ym, 2016). Myös lähtötilanteen 

AHI:lla, kaulan ympärysmitalla, tupakoinnilla ja alkoholin käytöllä on havaittu olevan 

vaikutusta hoidon onnistumisessa [(Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito –

suositus]. Lateraalisesta kalloröntgenkuvasta tehtyä kefalometristä analyysiä ja siitä 

havaittuja rakenteellisia variaatioita ei voida käyttää uniapneakiskohoidon tulosten 

ennustamiseen (Denolf PL ym, 2016).  

  

2.6 Vaikuttavuus 
 

Uniapneakiskohoidon on todettu merkittävästi vähentävän potilaan kokemaa päiväaikaista 

väsymystä, pakkonukahtelua, aamupäänsärkyjen esiintymistä ja päiväunien nukkumisen 

tarvetta (Marklund M, Franklin KA. 2007). Uniapneakiskohoitoa pidetään toimivana, jos 

sen seurauksena AHI pienenee puoleen alkuarvosta tai uniapneaa ei sen perusteella todeta 

enää ollenkaan (AHI <5). Myös potilaan on subjektiivisesti koettava, että esimerkiksi 

päiväväsymys ja kuorsaus ovat vähentyneet hoidon myötä (Sutherland K ym, 2014).  
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2.6.1 Subjektiiviset oireet 
 

Kojehoidon subjektiivinen vaikutus on yleensä suurempi kuin kliinisesti havaittu 

vaikuttavuus unipolygrafiatutkimuksessa (Liu Y ym, 2000). Useissa tutkimuksissa on 

havaittu uneliaisuuskyselyn (Epworth Sleepiness Scale, ESS) tulosten parantuneen 

käytettäessä aktiivista uniapneakiskoa verrattuna inaktiiviseen verrokkikojeeseen (Andrén 

A ym, 2013); (Petri N ym, 2008), mutta myös inaktiivisten kojeiden plasebovaikutusta on 

esiintynyt kyseistä ESS-kyselyä käytettäessä (Gotsopoulos H ym, 2002). Katsausartikkelissa 

vertaillaan uniapneakiskon ja inaktiivisen suukojeen vaikutusta päiväaikaiseen 

uneliaisuuteen. Huomioidessa vain tutkimukset, joissa on mukana lievää tai keskivaikeaa 

uniapneatautia sairastavia potilaita, ESS-kyselyn pisteissä ei ole merkittävää eroa. Samassa 

artikkelissa todetaan myös, että missään verrokkitutkimuksessa ei saatu pienempiä ESS-

kyselyn pistemääriä uniapneakiskoa käyttävillä plasebokojeeseen verrattuna (Marklund M. 

2017) Meta-analyysissä keskivaikeaa uniapneatautia sairastavilla potilailla ei havaittu eroa 

uneliaisuuskyselyn tulosten perusteella verrattaessa plasebokojetta ja uniapneakiskoa tai 

uniapneakiskoa verrattuna CPAP:iin (Sharples LD ym, 2016). Tämän vuoksi tutkimusten 

valossa on epäselvää, vaikuttaako mikään obstruktiivisen uniapnean hoitomuodoista 

merkittävästi päiväaikaisen väsymyksen tuntemiseen ja elämänlaatuun lievissä tai 

keskivaikeissa tautimuodoissa. Vaikeaa uniapneatautia sairastavilla havaittiin uneliaisuuden 

vähenemistä uniapneakiskoa käytettäessä, mutta CPAP-laitteella saatiin tätä tehokkaampia 

tuloksia (Sharples LD ym, 2016). On siis todennäköistä, että lievä ja keskivaikea 

uniapneatauti aiheuttavat oletettua vähemmän päiväaikaista väsymistä ja väsymys voidaan 

selittää muilla tekijöillä. Tätä havainnollistaa myös se, miksi kolmasosa potilaista kokee 

edelleen väsymystä (ESS pisteitä >10), vaikka apneat ja hypoapneat ovat vähentyneet 

tavoitteiden mukaisesti uniapneakisko- tai CPAP-hoidolla. (Marklund M. 2017) 

 

 

2.6.2 AHI 
 

Uniapneakiskohoidon on todettu laskevan AHI:a. (Sharpeles LD ym, 2016) Satunnaistetussa 

tuplasokkoutetussa tutkimuksessa uniapneakiskohoitoa verrattiin inaktiiviseen 

plasebokojeeseen. AHI:n 50 % laskun saavutti lähes puolet uniapneakiskon käyttäjistä ja 

vain alle viidesosa plasebokojetta käyttävistä. Uniapneakiskoa käyttävät pääsivät 
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oireettomaan tilanteeseen (AHI <5) todennäköisemmin verrattaessa plasebokojetta 

käyttävään verrokkiryhmään. (Durán-Cantolla J ym, 2015)  

 

 

2.6.3 Kuorsaus 
 

Potilaat ovat väsymysoireiden lisäksi kiinnostuneita kuorsaamisen hoidosta, sillä se häiritsee 

potilaan lisäksi kumppanin ja perheen elämää sekä matkustamista. Tutkimuksissa on yleensä 

raportoitu potilaiden subjektiivisia havaintoja kuorsaamisen vähentymisestä, mutta myös 

objektiivisia mittauksia on tehty (Gotsopoulos H ym, 2002). Kuorsaamisen on havaittu 

vähentyvän enemmän uniapneakiskoa käyttävillä verrattaessa inaktiiviseen 

plasebokojeeseen. CPAP on kuitenkin uniapneakiskoa tehokkaampi kuorsaamisen 

vähentämisessä. Mikäli potilas kuorsaa kiskon käytöstä huolimatta, uniapneakiskohoidon 

hoitovasteen ja hoitomyöntyvyyden on todettu olevan huonot. (Marklund M. 2017) 

 

 

2.6.4 Kardiovaskulaarisairaudet ja verenpaine 
 

 

Uniapneakiskohoidon on havaittu alentavan tehokkaasti verenpainetta erityisesti potilailla, 

joilla verenpaine on yli 135/85 mmHg ja AHI ≤15 (Andrén A ym, 2013). Kiskohoidon avulla 

saavutettu verenpaineen lasku on merkittävä oikein valitulle potilasryhmälle. Toisessa 

tutkimuksessa mitattiin verenpainetta ja verrattiin uniapneakiskoa käyttäviä potilaita 

inaktiivista suukojetta käyttävään verrokkiryhmään. Uniapneakiskoa käyttävillä potilailla 

diastolisessa verenpaineessa tapahtui laskua, mutta systolinen verenpaine ei muuttunut 

merkittävästi. (Gotsopoulos H ym, 2004) Kiskohoidon ei havaittu vaikuttavan unenaikaiseen 

verenpaineeseen. Uniapneakiskohoidolla ja CPAP:in käytöllä on havaittu olevan lähes yhtä 

tehokas laskeva vaikutus verenpaineeseen (Bratton DJ ym, 2015). Uniapneakiskolla on 

myös raportoitu olevan positiivinen vaikutus verisuonien endoteelifunktioon (Galic T ym, 

2016) sekä sydämen toimintaan (Hoekema A ym, 2008). 

 

Tutkimuksia uniapneakiskohoidon vaikutuksesta kardiovaskulaaritautien aiheuttamaan 

kuolleisuuteen on tehty hyvin vähän. Kohorttitutkimuksessa vertailtiin vaikeaa 

uniapneatautia sairastavia potilaita, joita hoidettiin joko uniapneakiskolla CPAP:illa tai 

uniapneaa ei hoidettu lainkaan. Tutkimuksessa havaittiin, että kuolleisuus 

kardiovaskulaaritauteihin oli suurinta hoitamattomien uniapneapotilaiden ryhmässä ja 
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merkittävästi alhaisin uniapneaa hoidettujen potilaiden keskuudessa. Eroja fataalien 

kardiovaskulaaritapahtumien määrässä ei havaittu CPAP:ia ja uniapneakiskoa käyttävillä 

ryhmillä, vaikka uniapneakiskohoidon residuaalinen AHI on CPAP:ia käyttäviä korkeampi. 

(Anandam A ym, 2013); (Sutherland K ym, 2014) 

 

 

 

 

 

2.6.5 Vaikutukset verrattuna CPAP ja muut hoitovaihtoehdot 
 

Tutkimuksissa, joissa on mukana kaikkia taudin vaikeusasteita sairastavia potilaita, 

kiskohoidon onnistumisprosentti oli 64 % luokkaa (Gotsopoulos H ym, 2002); (Walker-

Engström ML ym, 2003). Jos tarkasteltiin vain lievää- tai keskivaikeaa uniapneatautia 

sairastavia potilaita, hoidon katsottiin onnistuneen 79 % tapauksista. Verrattaessa tuloksia 

muihin tutkimuksiin, tulokset ovat samankaltaisia (Liu Y ym, 2000); (Rose EC ym, 2002). 

Lievää tai keskivaikeaa uniapneatautia sairastavilla potilailla hoitovaste on lähes sama 

riippumatta siitä, käytetäänkö uniapneakiskoa vai CPAP:ia. Vaikeaa tautimuotoa sairastavia 

voidaan myös hoitaa onnistuneesti uniapneakiskolla, mutta CPAP-hoidolla saadaan 

todennäköisemmin apnea- ja hypoapneoiden määrä vähentymään uniapneakiskohoitoon 

verrattaessa (Hoekema A ym, 2008); (Ramar K ym, 2015). Uniapneakiskohoitoa voidaan 

pitää toisen linjan hoitomuotona potilaille, jotka eivät saa toivottua hoitovastetta CPAP:illa 

(Marklund M. 2017).  

 

Tutkimukset osoittavat, että CPAP ja uniapneakisko parantavat obstruktiivisen uniapnean 

häiriintynyttä hengitysfunktiota, mutta CPAP on tehokkaampi (Sutherland K ym, 2014). 

Uniapneakisko pienentää AHI:a merkittävästi plaseboon verrattuna, mutta ei ole yhtä 

tehokas kuin CPAP (Sharples LD ym, 2016). Jos hoidon onnistumisen kriteerinä pidetään 

täydellistä vastetta hoidolle (AHI < 5), CPAP-laitetta käyttävillä potilailla on 

kaksinkertainen todennäköisyys päästä haluttuun tulokseen uniapneakiskoa käyttäviin 

verrattuna (Sutherland K ym, 2014). Potilaan hapettuminen parantuu uniapneakiskohoidon 

myötä yöaikaan, kun veren desaturaatioarvot laskevat ja happisaturaatio nousee. 

Kiskohoidolla ei ole kuitenkaan yhtä suuri vaikutus näihin arvoihin kuin CPAP-laitteella. 

Uniapneakiskohoidolla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta unen rakenteeseen ja 
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tehokkuuteen, mutta unen fysiologisten arvojen parantuminen saattaa vähentää päiväaikaista 

väsymyksen tunnetta ja lisää elämän laatua. (Ramar K ym, 2015)  

 

CPAP:n hoitotulosten ennustettavuus on parempi uniapneakiskohoitoon verrattuna lyhyt- ja 

pitkäaikaistutkimuksissa (Ramar K ym, 2015). Uniapneakiskohoitoa voidaan käyttää yksin 

tai kombinoituna muihin hoitomuotoihin, kuten asentohoitoon tai CPAP-laitteen kanssa, jos 

nämä eivät yksinään riitä (Almeida FR ym, 2013).  

 

 

2.6.6 Muut vaikutukset 
 

Uniapneakiskohoito lisää valppautta ja psykomotorista nopeutta, mutta tulokset eivät ole 

suoraan verrannollisia AHI:n ja päiväaikaisen väsymyksen vähentymiseen. Kiskohoidolla ei 

ole vaikutusta neurokognitiivisiin toimintoihin, kuten huomiokykyyn, työmuistiin, 

verbaaliseen muistiin, liikkeen- tai avaruudellisen tilan hahmottamiskykyyn verrattaessa 

aktiivista uniapneakiskoa inaktiiviseen suukojeeseen (Naismith SL ym, 2005). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että uniapneakiskohoidolla voidaan parantaa merkittävästi 

unen laadusta kertovia fysiologisia muuttujia, subjektiivista elämänlaatua sekä vähentää 

uniapneasta johtuvia oireita. Uniapneakiskon käytöstä aiheutuu myös suhteellisen vähän 

haittaa. Uniapneakiskohoidon positiiviset vaikutukset eivät ole yhtä suuret verrattaessa 

CPAP-hoitoon, mutta kiskon käytöllä saadaan selkeä hyöty verrattaessa tilanteeseen, jolloin 

kiskoa ei käytetä. Myös potilasvalinnalla on merkittävä vaikutus hoidon vaikuttavuuteen. 

Tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että uniapneakiskon pitkäaikainen teho säilyy melko 

hyvin (Aarab G ym, 2011); (Walker-Engstrom ML ym, 2002).    

 

 

2.7 Hoitomyöntyvyys 
 

Uniapneakiskot ovat noninvasiivisia ja yleensä hyvin siedettyjä. Kiskon valmistusta 

suositaan silloin, kun CPAP- hoito ei jostain syystä sovi tai potilas ei ole hoitomyönteinen 

ylipainehengityshoitoa kohtaan. Uniapneakiskohoidon onnistumiseen ja sekundaarisesti 

hoitomyöntyvyyteen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten lihavuus, uniapneataudin 

vaikeusaste ja kasvojen rakenteet (Zeng B ym, 2008).  
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Useimmiten uniapneakiskon käyttöajan arvioiminen perustuu potilaiden omaan 

raportointiin. Osa tutkimuksista ei havainnut eroja kiskon käyttömäärissä CPAP:iin 

verrattuna tarkasteltaessa käyttö-öitä viikossa tai -tunteja yössä (Aarab G ym, 2010); 

(Engleman HM ym, 2002). Vertailututkimuksessa havaittiin, että CPAP-laitetta käytettiin 

vähemmän kuin uniapneakiskoa. Mikäli uniapneaa tulisi hoitaa vähintään 4 tuntia yössä 

tehokkaan vasteen saamiseksi, 43 % CPAP-laitetta ja 76 % uniapneakiskoa käyttävistä 

tutkimuspotilaista saivat riittävän hoitovasteen. (Barnes M ym, 2004) Potilaiden itse 

raportoimien käyttömäärien perusteella uniapneakiskoa käytetään CPAP:ia enemmän, mutta 

tulokset voivat olla virheellisiä potilaiden uniapneakiskon käytön yliraportoinnin vuoksi 

(Ramar K ym, 2015). 

 

Vähemmän ylipainoiset ja lievempioireiset potilaat suosivat yleisesti uniapneakiskohoitoa 

CPAP:iin verrattuna, mutta tutkimuksissa on paljon variaatiota. Katsausartikkelissa potilaat 

valitsivat uniapneakiskohoidon tutkimusjakson lopuksi CPAP:in sijaan neljässä 

tutkimuksessa kuudesta (Sutherland K ym, 2014).  Kuitenkin löytyy tutkimuksia, joissa 

potilaat valitsivat CPAP:in uniapneakiskoa paremmaksi vaihtoehdoksi (Barnes M ym, 2004) 

ja toisaalta tutkimuksia, joissa hoitomyöntyvyys on ollut yhtä suurta molemmilla 

hoitomuodoilla (Engleman HM ym, 2002). Uniapneakiskoa ovat tämän tutkimuksen 

mukaan suosineet potilaat, joilla on vähemmän ylipainoa sekä lievemmät uniapnean oireet. 

Viisi vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa havaittiin, että lievää uniapneatautia 

sairastavat potilaat jatkoivat kaikkein todennäköisimmin kiskohoitoa verrattuna vaikeampia 

tautimuotoja sairastaviin tutkimuspotilaisiin. Tutkimukseen osallistuneista ei-apneoivista 

kuorsaajista 78 % ja lievää uniapneatautia sairastavista 74 % jatkoivat uniapneakiskohoitoa 

pitkäaikaisesti (Marklund M, Franklin KA. 2007). 

 

CPAP:ia ja uniapneakiskoa käyttävät potilaat ovat raportoineet saman verran kiskon käyttöä 

vaikeuttavia tekijöitä, jotka kuitenkin vaihtelevat hoitomuodosta riippuen. Tärkeimmät 

tekijät, jotka ovat vaikuttaneet hoitomuodon valintaan ovat sen tehokkuus, kuljetettavuus, 

kulut, hoidon aiheuttama kiusaantuneisuus, puolison hyväksyntä tai häiriintyminen, sähkön 

ja veden saatavuus, laitteen mukavuus sekä vaikutukset purentaan. Hoitomuodon 

valitsemiseen vaikuttavat myös potilaiden persoona, elämäntyyli ja mahdollinen häpeän 

tunne sairaudesta. Hoidon tehokkuutta pidettiin kuitenkin kaikkein tärkeimpänä 

yllämainituista tekijöistä. (Almeida FR ym, 2013) 
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Kyselytutkimuksessa havaittiin, että potilaat jättävät uniapneakiskohoidon kesken 

useimmiten kojeen käytön hankaluuden ja häiritsevyyden vuoksi. Toiseksi yleisin syy 

hoidon keskeyttämiseen on sen tehottomuus uniapneaoireiden hoidossa. Tämä selittyi osin 

sillä, että tutkimukseen osallistui henkilöitä, joilla vaikeaa uniapneatautia hoidettiin 

uniapneakiskolla. Tyypilliset uniapneakiskon sivuvaikutukset jäivät toissijaisiksi syiksi 

hoidon keskeyttämiselle. (Nishigawa K ym, 2017). Uniapneakiskon käyttäjistä 76 % ilmoitti 

kuitenkin käyttävänsä kojetta yhden vuoden jälkeen hoidon aloittamisesta ja 62 % neljän 

vuoden jälkeen (Marklund M ym, 2004); (Walker-Engstrom ML ym, 2002). Viiden vuoden 

jälkeen uniapneakiskohoidon aloittamisesta 91 % potilaista on raportoinut käyttävänsä 

kiskoa yli neljänä yönä viikossa vähintään puolet yöstä (Almeida FR ym, 2005). 

 

2.8 Sivuvaikutukset lyhyt- ja pitkäaikaiskäytössä 
 

Uniapneakiskohoitoon liittyy sekä lyhyt- että pitkävaikutteisia haittoja kuten lisääntynyt 

syljeneritys, suun kuivuuden tunne, leukanivelen arkuus, leuan jäykkyys aamuisin, 

hammaskivut, ikenen ja limakalvojen sensitiivisyys, päänsäryt ja joissakin tapauksissa jopa 

muuttunut purenta (Rose EC ym, 2002); (Johnston CD, 2002). Purennan muutokset ovat 

seurausta siitä, että kisko ottaa retentionsa hampaista ja alveoliharjanteesta, joihin 

puremalihasten aiheuttama vastus kohdistuu. Ilmoitettujen sivuvaikutusten määrä 

uniapneakiskoa käyttävillä potilailla vaihtelee runsaasti (Taulukko 1) johtuen 

todennäköisesti kiskotyypistä (Ferguson KA ym, 2006), purennasta ennen hoidon 

aloittamista, suuhygienian tasosta ja hoidon kestosta (Marklund M. 2017). Sivuvaikutukset 

ovat yleensä ohimeneviä, kestäen keskimäärin kaksi kuukautta uniapneakiskon 

käyttöönoton jälkeen. Jos suun kuivuus, leukaniveloireet tai muut sivuvaikutukset jatkuvat 

tämän jälkeen, hoidon keskeyttämisen riski kasvaa huomattavasti (Sutherland K ym, 2014).  
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Taulukko 1: Sivuvaikutukset uniapneakiskon käytön seurauksena  

Oireet Tutkimukseen 

osallistujat (n) 

Osuus 

tutkituista (%) 

Seuranta-

aika (kk) 

Viite 

Hammaskivut ja arkuus 48 

34 

15 

9 

69 

12 

13-67 

37 

2 

24-43 

14-58 

30-147 

Engleman 2002 

Rose 2002 

Martínez-Gomis 2010 

Gong 2013 

Leukanivelkivut 34 

15 

0-27 

9 

24-43 

14-58 

Rose 2002 

Martínez-Gomis 2010 

Leukaniveläänet 155 0-21 65 Marklund&Franklin 2007 

Puremalihasarkuus 34 

15 

18 

6-13 

24-43 

14-58 

Rose 2002 

Martínez-Gomis 2010 

Limakalvoärsytys 15 7-40 14-58 Martínez-Gomis 2010 

Kuivan suun tunne 34 

155 

15 

94 

6 

21-30 

7-43 

33 

24-43 

65 

14-58 

30-147 

Rose 2002 

Marklund&Franklin 2007 

Martínez-Gomis 2010 

Gong 2013 

Syljenerityksen 

lisääntyminen 

48 

34 

155 

94 

19 

12 

20-34 

31 

2 

24-43 

65 

30-147 

Engleman 2002 

Rose 2002 

Marklund&Franklin 2007 

Gong 2013 

Uniapneakiskon 

irtoaminen yöllä 

48 40 2 Engleman 2002 

Unen häiriintyminen 48 25 2 Engleman 2002 
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2.8.1 Purennan muutokset 
 

Pitkäaikaissivuvaikutuksista ongelmallisin on hampaiden siirtyminen ja purennan 

muuttuminen. Tämä on seurausta kiskon aiheuttamasta taaksepäin kohdistustavasta 

voimasta yläinkisiiveihin ja eteenpäin työntävästä voimasta alainkisiiveihin. Muutokset 

tapahtuvat pitkän ajan kuluessa ja ovat suhteessa käytön määrään. (Cohen-Levy J ym, 2013); 

(Doff MH ym, 2013). Hampaiden kallistumisen seurauksena alahammaskaaren on havaittu 

myös leventyvän johtaen hampaiston aukkoisuuteen ja kulma- sekä poskihampaiden 

etäisyyden kasvuun (Pliska BT ym, 2014). Kahden vuoden kuluessa hoidon aloittamisesta 

purennassa on havaittu merkittävä horisontaalisen ja vertikaalisen ylipurentojen sekä 

purentaparien määrän vähentyminen (Taulukko 2). Purentakontaktien vähentymisestä 

seuraa myös purentavoiman heikentymistä, mikä on todettu lyhyt- ja 

pitkäaikaistutkimuksissa (Martínez-Gomis J ym, 2010). Purennan muutos etenee 

progressiivisesti kiskon käytön myötä. Noin kolmasosalle kiskon käyttäjistä horisontaalisen 

purennan muutos on yli 1 mm. (Marklund M. 2006) 17 vuotta kestäneessä 

seurantatutkimuksessa keskimääräinen muutos horisontaalisessa ylipurennassa oli -1,1 mm 

ja vertikaalisessa ylipurennassa -1,6 mm. Suurin mitattu muutos horisontaalisessa 

ylipurennassa oli -5 mm ja vertikaalisessa ylipurennassa -4 mm eri potilaalla (Marklund M. 

2016). Tuoreessa tutkimuksessa joustavan, hammaspintoja peittämättömän uniapneakiskon 

on havaittu aiheuttavan erityisesti alahampaiden kallistumista verrattaessa jäykkään hampaat 

peittävään uniapneakiskoon. Muutos hampaan asennossa joustavaa uniapneakiskoa 

käyttäneillä oli 0,3 mm, kun jäykkää kiskoa käyttäneillä ei havaittu lainkaan alainkisiivien 

paikan muutosta. (Norrhem N ym, 2017) Toisaalta taas vanhemmassa 

seurantatutkimuksessa ei neljän vuoden seurannassa havaittu lainkaan muutoksia 

ylipurennoissa kiskohoidon aikana. Tutkimukseen osallistujat käyttivät uniapneakiskoa, 

jossa kiskon yläinkisiivien bukkaalipintojen peittävyys oli normaalia vähäisempi ja 

alainkisiivejä peittävää osaa taas vahvistettu. (Ringqvist M ym, 2003) On kuitenkin todettu, 

että lähes kaikille uniapneakiskoa käyttäville potilaille voidaan havaita muutos 

ylipurennoissa viiden vuoden aikana kiskohoidon aloittamisesta, mutta muutos on yleensä 

mitätön ja yli puolella potilaista purenta muuttuu jopa parempaan suuntaan alkutilanteeseen 

nähden (Almeida FR ym, 2006). Suurimmalle osalle muutokset eivät aiheuta haittaa, mutta 

osa voi kärsiä purennan muutoksesta toiminnallisista tai esteettisistä syistä. Purennan 
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muuttuminen voi myös vaikuttaa uniapneakiskohoidon tehokkuuteen, kun alaleuan 

eteenpäin tuonnin aste pienenee purennan muuttumisen seurauksena. Tämä voi vähentää 

hoidon tehokkuutta ja vaikuttaa potilaan hoitomyöntyvyyteen. Alaleuan eteenpäin tuonnin 

aiheuttama hoitovaste on yksilöllinen, joten myös purennan muuttumisen seurauksena 

syntyvät vaikutukset hoidon tulokseen tulisi arvioida potilaskohtaisesti. Yleensä potilaat 

sopeutuvat hitaasti tapahtuvaan purennan muuttumiseen. (Marklund M, 2017) Pitkään 

uniapneakiskoa käyttäneillä voidaan havaita myös luustollisia muutoksia. 

Alakasvokorkeuden on havaittu kasvavan ja mandibulan kiertyvän alaspäin. (Doff MH ym, 

2010); (Sutherland K ym, 2014)  

 

Taulukko 2: Purennan muutokset uniapneakiskon käytön seurauksena. 

Purennan muutos Tutkimukseen 

osallistujat (n) 

Seuranta-aika 

(kk) 

Muutos Viite 

Horisontaalinen ylipurenta 

(mm)  

15 

29 

77 

58 

24 

133 

-0,81 

-1,2  1,1 

-2,3  1,6 

Martínez-Gomis 2010 

Doff 2013 

Pliska 2014 

Vertikaalinen ylipurenta 

(mm) 

15 

29 

77 

58 

24 

133 

-1,1 

-1,5  1,5 

-1,9  1,9 

Martínez-Gomis 2010 

Doff 2013 

Pliska 2014 

Hammaskontaktit 

molaarialueella 

15 

29 

77 

58 

24 

133 

-0,9 

-1,3  1,5 

-1,9  2,1 

Martínez-Gomis 2010 

Doff 2013 

Pliska 2014 
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2.8.2 TMD-oireet 
 

Hampaistoon kohdistuvien sivuvaikutusten lisäksi uniapneakisko voi aiheuttaa 

temporomandibulaarialueelle kipu- ja dysfunktio-oireita (TMD/temporomandibular 

disorders). Leukanivelalueen kiputilat ja häiriöt vähenevät ajan myötä ja häviävät kokonaan 

6-12 kuukauden aikana suurimmalla osalla potilaista (Giannasi LC ym, 2009). Myös kahden 

vuoden seurantatutkimuksessa on havaittu leukaniveloireiden olevan pääasiassa 

ohimeneviä. Hoidon alkuvaiheessa 24 %:lla uniapneakiskoa käyttävistä ja 6 %:lla CPAP:ia 

käyttävistä raportoi kärsivänsä TMD-oireista, jotka eivät kuitenkaan pahentuneet tai 

aiheuttaneet hoidon keskeyttämistä kummassakaan ryhmässä seurannan aikana. Koska 

leukaniveloireet ovat yleensä ohimeneviä, niitä ei voida pitää kiskohoidon jatkamisen 

kontraindikaationa. Pitkäaikaistutkimuksia leukanivel- tai kasvokivun syntymisestä on tehty 

hyvin vähän. (Doff MH ym, 2012) Viisi vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa 25 % 

mukana olleista potilaista kärsi TMD-oireista ennen hoidon aloittamista ja heidät 

diagnosoitiin RDC/TMD (Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders) 

(Schiffman E ym, 2014) luokittelun mukaisesti ja jaettiin kolmeen ryhmään: 

myofaskiaalikipu, palautuva diskusdislokaatio ja arthalgia. Viiden vuoden seurannan aikana 

TMD-oireiden esiintyvyyden ei havaittu kasvavan uniapneakiskohoidon myötä. 

Leukaniveloireista raportoivat vain lähtötilanteessa myofaskiaalikivusta ja arthalgiasta 

kärsivät potilaat. Kukaan ei jättänyt hoitoa kesken kivun vuoksi, vaan osa heistä keskeytti 

sen kiskohoidon tehottomuuden takia. (Martínez-Gomis J ym, 2010) Aiemmin on yleisesti 

ohjeistettu, että TMD-oireiselle potilaalle uniapneakiskohoito on kontraindikoitua (Clark G, 

1998). Nykyään kiskokokeilu voidaan harkitusti tehdä myös TMD-potilaille. Esimerkiksi 

palautuvan diskusdislokaatio- diagnoosin saaneet uniapneapotilaat voidaan hoitaa 

kiskohoidolla ilman oireiden pahenemista (Martínez-Gomis J ym, 2010).  
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2.9 Hoidon seuranta 

 

Uniapneakiskon valmistamisen jälkeen on hyvä kontrolloida kiskon käyttöä vuosittain. 

Kontrollikäynneillä seurataan kiskon vaikutuksia purentaan (rekisteröidään Anglen luokka 

ja ylipurennat) sekä leukanivelten että kiskon kuntoa. Kontrolleissa huomioidaan kiskon 

sivuvaikutukset sekä lyhyt- että pitkäaikaisseurannassa. On myös tärkeää motivoida 

potilasta uniapneakiskon käyttöön ja keskustella kiskon subjektiivisesta vasteesta, jotta 

potilas tuntisi hoidon olevan tarpeellista. Objektiivinen vaste voidaan selvittää 

yöpolygrafiatutkimuksella potilaan nukkuessa kisko suussa. Suositusten mukaan vähintään 

keskivaikeissa uniapneatapauksissa unirekisteröintitutkimus uniapneakisko suussa on 

välttämätön hoidon tulosten arviointia tehtäessä (Ramar K ym, 2015) Tutkimuksen pohjalta 

tehdään päätös joko jatkaa uniapneakiskohoitoa tai tarvittaessa lähettää potilas eteenpäin 

sopivamman hoidon suunnitteluun.  

 

Potilaan hoitohistorian tarkastelu, suun kliininen tutkimus, oikean kiskotyypin valinta ja 

sivuvaikutusten nopea havainnointi ovat avaintekijöitä kiskohoidon onnistumiselle. (Ramar 

K ym, 2015) Potilaiden purentaa tulisi seurata tarpeeksi usein hoidon tehokkuuteen ja suun 

terveyteen kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Sopivan aikavälin määrittämiseen 

tarvitaan lisätutkimuksia. (Marklund M. 2017) 

 

3. Pohdinta 
 

 

Uniapneakiskohoito on yleistynyt obstruktiivisen uniapnean ja kuorsaamisen hoidossa viime 

vuosikymmenen aikana, mutta hyvin harvalla peruskoulutetulla hammaslääkärillä on 

tietotaitoa uniapnean kiskohoidosta ja hoidon seurannasta. Vaikka CPAP-hoito on edelleen 

tehokkain ja käytetyin hoitomuoto uniapnean hoidossa, uniapneakisko tarjoaa toimivan 

vaihtoehdon CPAP:in tilalle tai rinnalle oikein valikoiduilla potilailla. Potilaan sairastaessa 

lievää tai keskivaikeaa uniapneaa uniapneakiskon käyttö pienentää AHI:a, parantaa 

happisaturaatiota ja saattaa helpottaa päiväaikaista väsymyksen tunnetta. (Marklund M ym, 

2017) Uniapneakiskolla on myös alentava vaikutus verenpaineeseen (Bratton DJ ym, 2015). 

Uniapneakisko on helppo ottaa mukaan matkalle ja sen käyttö ei vaadi sähköä tai vettä. 
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Uniapneakiskon käytöllä voi olla lyhyt- ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia, kuten purennan ja 

kasvokorkeuden muutokset (Doff MH ym, 2010). CPAP-laitteen käyttö alentaa unenaikaisia 

hengityskatkoksia tehokkaammin kuin uniapneakisko. Tästä huolimatta uniapneakisko on 

kelvollinen vaihtoehto CPAP -hoidon rinnalla sen suuremman käyttömäärän vuoksi 

(Vanderveken OM ym, 2013). Kiskohoito aloitetaan vasta diagnoosin varmistumisen 

jälkeen. Yleislääkäri asettaa diagnoosin ja määrittää taudin vaikeusasteen 

unirekisteröintitutkimuksen perusteella. Hoitolinjan valinnan tulee perustua potilaan 

saamaan diagnoosiin ja taudin vaikeusasteeseen.  

 

Kiskotyyppi valitaan potilaskohtaisesti, mutta tämän hetkisten tutkimustulosten perusteella 

suositaan yksilöllisesti valmistettua kiskoa, joka on kaksiosainen ja säädettävä eikä 

mahdollista suun avausliikettä (Marklund M, 2017). Tämän tiedon valossa tehokkaimmat 

uniapneakiskot olisivat siten tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellyt M.D.S.A. ja TAP -

uniapneakiskojen tyyppiset apneakojeet. Uniapneakiskoja on useita malleja, eri 

materiaaleista tehtyjä ja eri toimintamekanismeilla vaikuttavia, mikä voi vaikeuttaa 

kiskohoidon seurantaa. Oikean kiskomallin valinta ja siihen tehtävät tarvittavat 

muokkaukset voivat olla ratkaisevassa asemassa sivuvaikutusten esiintymisen kannalta, 

mikä vaikuttaa myös potilaan hoitomyöntyvyyteen ja hoidon onnistumiseen. Potilailla voi 

olla esimerkiksi allergioita metalleille tai akryylille, voimakas hampaiden 

narskuttelutaipumus tai anatomisia poikkeavuuksia, jotka vaativat erityishuomiota kiskoa 

valmistettaessa. Peruskoulutetulla hammaslääkärillä olisi hyvä olla riittävä tieto 

uniapneakiskon mahdollisten sivuvaikutusten huomaamiseen, mutta varsinainen 

kiskohoidon aloittaminen ja hoidon kontrollointi olisi hyvä toteuttaa uniapneakiskohoitoon 

perehtyneen hammaslääkärin toimesta. Erikoiskoulutettu hammaslääkäri pystyy ottamaan 

huomioon hoitoon vaikuttavia tekijöitä ja valmistaa uniapneakiskon, joka minimoi 

sivuvaikutusten esiintymisen. Vertailuja erilaisten kustomoitujen kiskotyyppien välillä on 

tehty, mutta tulokset vaihtelevat ja erot niiden vaikuttavuudessa eivät ole suuria. 

Tärkeimmiksi uniapneakiskon tehokkuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi on osoitettu leuan 

eteenpäin tuonti, säätömahdollisuus ja hyvä retentio hampaistoon (Ahrens A ym, 2011). 

Markkinoilla on saatavilla myös edullisia, itse muotoiltavia kuorsauskiskoja. Näihin tulee 

suhtautua varauksella, sillä tutkimusten mukaan lämpömuovattavan kiskon teho jää selvästi 

heikommaksi verrattuna yksilöllisesti valmistettuun uniapneakiskoon. Alaleuan oikean 

protruusioaseman määrittäminen on haastava tehtävä hammaslääkärille, joten potilaiden on 

käytännössä mahdotonta löytää alaleuan oikea paikka kiskoa muotoiltaessa itsenäisesti. 
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Tämä johtaa siihen, että leukaa ei saada kiskon tehon kannalta optimaaliseen asemaan ja 

leuka voi ohjautua jopa vinoon saattaen aiheuttaa pysyviä muutoksia hampaistoon, 

purentaan ja leukaniveliin.  

 

Leuan eteenpäin tuonnin määrän arviointiin on annettu suuntaa antavia ohjeita, mutta 

yksiselitteisesti optimaalista protruusioasemaa ei ole pystytty määrittämään. Erilaisia 

apuvälineitä on tähän jo olemassa ja jatkossa potilaskohtainen protruusion optimointi 

kaukosäädettävän uniapneakiskon avulla voisi lisätä kiskohoidon positiivisia hoitotuloksia 

ja vähentää sivuvaikutusten esiintyvyyttä (Remmers J ym, 2013). Myös 3D -kuvauksia 

nielun alueen ilmatilan laajenemisen ja protruusion määrän suhteesta on tehty (Chan ASL 

ym, 2010) ja niitä tulisikin käyttää hyväksi tulevaisuudessa potilaan hoidon suunnittelussa. 

Yksilöllisesti määritetty alaleuan asema voi olla merkittävä tekijä kiskohoidon onnistumisen 

kannalta potilailla, jotka eivät saa hoitovastetta suositusten mukaisesti määritetyn alaleuan 

protruusion avulla. 

 

Vertailututkimuksia tarvitaan erilaisten kiskotyyppien vaikuttavuudesta, hoitotulosten 

säilyvyydestä ja sivuvaikutuksista. Tällä hetkellä tiedetään, että uniapnealle on useita 

mahdollisia selittäviä tekijöitä, joten hoitotulosten yhteyttä taudin patofysiologiaan olisi 

jatkossa hyvä selvittää tarkemmin. Yleisesti voidaan todeta, että kiskohoito ei sovi vaikea-

asteisen uniapnean hoitoon. Koska hoidon onnistumisen arviointiin voidaan käyttää monia 

erilaisia mittareita, tutkimusten vertaileminen on hankalaa. Hoidon onnistumisessa tai 

epäonnistumisessa voidaan tarkastella AHI:n pienenemistä yöpolygrafisessa tutkimuksessa 

sekä potilaan subjektiivista arviota omasta vireydestä, jolloin raportoiduissa tuloksissa voi 

olla vääristymiä ja vaihtelua. Uniapneakiskohoitoa yleensä kokeillaan tarkkaan 

tutkimukseen perustuvan potilasvalinnan jälkeen ja silti tutkimusten mukaan kolmasosa 

potilaista ei saavuta haluttua hoitovastetta (Sutherland K ym, 2014). Kiskohoidon 

onnistumista ennustavia tekijöitä tulisi tarkentaa, jotta potilasvalintaan uniapneakiskohoidon 

suunnitteluvaiheessa saataisiin yhteiset valtakunnalliset suositukset. Kiskohoidon 

aiheuttamista sivuvaikutuksista on tehty lyhyt- ja pitkäaikaistutkimuksia ja ne tunnetaan 

melko hyvin. Jatkossa tarvitaan lisätutkimuksia sivuvaikutusten vähentämiseksi sekä 

sopivan seurantavälin määrittämiseksi.  
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Uniapnean hoitoketjussa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako eroaa 

paikkakunnittain. Potilaan hoitopaikan valintaan vaikuttavat myös uniapnean vaikeusaste, 

potilaan vaste elintapahoitoihin sekä hoidon kiireellisyys (potilaan ammatti, raskaus tai 

yleissairaus). Hoitotiimiin kuuluvat parhaimmassa tapauksessa hammaslääkärin lisäksi 

keuhkotautien, korva-nenä-kurkkutautien, neurologian ja neurofysiologian erikoislääkärit. 

Suosituksia uniapneakiskohoidoista ja seurannoista ei ole olemassa. Osalla paikkakunnista 

uniapneakiskoja valmistavat protetiikkaan ja purentafysiologiaan erikoistuneet 

hammaslääkärit ja toisaalla taas oikojahammaslääkärit. Erikoishammaslääkäreiden 

puuttuessa kiskohoitoja toteuttavat perushammaslääkärit, jotka ovat perehtyneet 

unihammaslääketieteeseen. Koska erikoissairaanhoidon resurssit ja 

erikoishammaslääkäreiden määrä eivät ole riittävät uniapneakiskohoidon seurannan 

järjestämiseen, tulisi peruskoulutettujen terveyskeskus- ja yksityishammaslääkäreiden saada 

riittävästi lisäkoulutusta uniapneapotilaiden hoitoon. Kiskohoidon jatkoseurannasta 

huolehtii joko kiskon tehnyt hammaslääkäri tai muu asiaan perehtynyt taho. Riippumatta 

siitä, missä ja kuka hoitaa uniapneapotilaita, kiskohoitoja toteuttavalla hammaslääkärillä 

tulisi olla tarpeellinen täydennyskoulutus käytynä ja tietoa uniapneakiskon käyttöön 

liittyvistä näkökulmista. Uniapneakiskohoidossa olevien potilaiden määrä on lisääntynyt ja 

tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon ja -hammaslääkäreiden vastaanottojen 

kuormittuminen voi muodostua ongelmaksi, jos potilaiden hoito ja hoidon seuranta 

onnistuvat vain heidän toimestaan. 
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