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HYVÄ SUUN 
TERVEYS TUO 
HYVINVOINTIA 
KOKO 
ELIMISTÖÖN



Karies ja ientulehdus 
ovat 
biofilmisairauksia

Biofilmi kasvaa hampaiden ja ikenien 
pinnoille ja vähitellen myös ikenen alle, 
mikäli sitä ei säännöllisesti poisteta 
mekaanisesti.

Suu on lämmin ja kostea, joten se toimii 
hyvänä kasvualustana mikrobeille. 

Suussa on ravinteita runsaasti tarjolla 
mikrobeille.

Hampaat ovat hilseilemätön pinta ja näin 
tarjoavat mahdollisuuden laajaan 
biofilmimuodostukseen.



Biofilmi suussa

• Hampaan pinnoilla esiintyvä biofilmi on mikrobeista ja niiden 
tuottamista aineenvaihduntatuotteista muodostunut rakenne, joka 
helpottaa bakteerien kiinnittymistä hampaan pintaan, suojaa 
mikrobeja fysikaalisilta ja kemiallisilta ärsytyksiltä ja toimii mikrobeille 
ravintona.

• Biofilmi muistuttaa elävää organismia ja mahdollistaa erilaisten 
mikrobien välisen vuorovaikutuksen: kommunikaation, 
ravinnonsaannin, jätehuollon ja puolustuksen.

• Hampaan pinnan biofilmiä kutsutaan myös plakiksi.



Suun mikrobiomi

• Suun mikrobiomi (normaali bakteerifloora) vaikuttaa suun terveyteen 
ja yleiseen hyvinvointiin.

• Sen häiriintymisellä voi olla haitallisia terveysvaikutuksia mm. sydän-
ja verisuoniterveyteen. 

• Terveellä henkilöllä suurin osa bakteereista on symbioottisessa 
(molemmat hyötyvät toisistaan) suhteessa isäntään.



Dysbioosi

Symbioosi
Suun 

kuivuminen
dysbioosi

Suuontelossa elävien mikrobilajien tasapaino 
on vastuussa terveen tilan ( symbioosi) tai 
sairauteen liittyvän tilan (dysbioosi) 
ylläpidosta.

Dysbioottisessa mikrobiomissa mikrobilajien 
suhteelliset osuudet ovat epätasapainossa.

Esim. hormonaaliset muutokset elimistössä 
voivat vaikuttaa tähän tasapainotilaan. Suun 
herkän ekosysteemin häiriintymisestä seuraa 
yhden tai useamman mikrobilajin 
nouseminen määräävään asemaan ja tähän 
liittyy lisääntynyt sairastumisriski (mm. suun 
sieni-infektio, karioituminen,  ientulehdus, 
parodontiitti).



• Dysbioosin taustalla voi olla esim. sylkirauhasen toimintahäiriö, huono 
suuhygienia, epäterveelliset elämäntavat, yksipuolinen ruokavalio, 
tupakointi tai solunsalpaajahoidot. 

• Solunsalpaajahoidot aiheuttavat syljenerityksen vähenemistä ja syljen 
koostumuksen muuttumista sitkeämmäksi, jolloin suu alkaa kuivua.

• Suun sairaudet kehittyvät ennemmin mikrobiomin luonnollisen 
tasapainon häiriintymisen kuin ulkopuolisen infektion seurauksena. 

• Dysbioosissa sairautta aiheuttavien bakteerien osuus kasvaa 
suuremmaksi kuin terveessä suussa, jonka biofilmistä ne muodostavat 
vain pienen ja harmittoman osan.



Suunhoidon yleiset 
ohjeet

Hyvän suuhygienian perusta on hampaiden ja 
hammasvälien puhdistus aamuin illoin.

Fluorihammastahnan käyttö päivittäin.

Kielen päivittäinen puhdistus.

Happohyökkäyksien rajoittaminen 5-7 
kertaan päivässä.

Happamien (pH alle 5,7) juomien 
välttäminen.



Syöpäpotilaat ovat erityisessä riskissä 
hampaiden reikiintymisen ja ientulehduksen 
suhteen syövän, sen hoitojen ja 
elämäntilanteensa vuoksi.

Lisääntynyt riski hampaiden reikiintymiselle 
ja ientulehdukselle jää usein pysyväksi.

Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että 
syöpähoitoja saanut potilas käy säännöllisesti 
puolivuosittain hampaiston ammattimaisessa 
puhdistuksessa esim. suuhygienistin 
vastaanotolla. Lisäksi hänen tulee käydä 
vuosittain hampaiston tarkastuskäynneillä 
hammaslääkärin vastaanotolla.



Hammashoitovälineet
Hammasharjan tulee olla pehmeä ja pieni 
harjaspäinen.

Sähköhammasharja on hyvä ja tehokas 
vaihtoehto.

Hammasharja on hyvä vaihtaa kolmen 
kuukauden välein.

Kielen pinta tulee puhdistaa hellävaraisesti 
päivittäin käsihammasharjalla tai 
kielenkaapimella.

Hampaiden harjauksen tulee kestää 
vähintään kaksi minuuttia riittävän 
mekaanisen puhdistuksen ja fluorin saannin 
vuoksi.



Hammasvälien puhdistukseen käytetään 
hammaslankaa / -lankainta, silikonitikkuja tai 
hammasväliharjoja.

Oma hammaslääkäri tai suuhygienisti 
opastaa oikeat puhdistusvälineet yksilöllisesti 
ja näyttää myös niiden oikeaoppisen käytön.

Hammasväleihin mennään hellällä kädellä, 
mutta tehokkaasti.



Hammastahnan tulee sisältää fluoria 
aikuisilla 1450 ppm.

Valkaisevat hammastahnat ovat usein liian 
hankaavia hammaskiilteelle.

Voimakkaan makuiset ja vaahtoavat, 
natriumlauryylisulfaattia sisältävät 
hammastahnat voivat ärsyttää ja kuivattaa 
suun limakalvoja.

Herneen kokoinen nokare hammastahnaa 
harjalle riittää.



Fluorituotteet

Pienetkin fluorimäärät vähentävät 
hampaiden kariesriskiä.

Fluorivalmisteita käytetään useitakin kertoja 
päivässä (hammastahnat, suuhuuhteet ja 
imeskelytabletit).

Fluorihammastahna on fluorivalmisteiden 
kulmakivi.

Fluorilakkoja, -geelejä ja –liuoksia käytetään 
hammaslääkärin ja suuhygienistin 
vastaanotoilla tai heidän ohjeittensa 
mukaisesti kotona. Näissä fluoripitoisuus on 
huomattavasti korkeampi kuin esim. 
hammastahnoissa.

Fluori vaikuttaa parhaiten paikallisesti 
käytettynä.



Hammasproteesien 
puhdistus
Hammasproteesit puhdistetaan huolellisesti 
harjaten päivittäin.

Hammastahna on liian karkea 
hammasproteesien pesuun, koska se 
vaurioittaa akryylipintaa. Pesuun suositellaan 
nestemäistä käsienpesusaippuaa tai 
astianpesuainetta.

Proteesit tulisi ottaa yöksi pois suusta, jotta 
sylki pääsee huuhtelemaan ja hoitamaan 
suunlimakalvoja myös proteesien kohdalta.

Hammasproteesit säilytetään yöajan 
puhdistettuina ja kuivina, jotta niihin 
tarttuneiden bakteerien ja sienien kasvu 
estyisi.



Mikäli suussa todetaan sieni-infektio, tulee 
proteesitkin hoitaa.

Akryyliproteesi on altis sienikasvustolle 
huokoisuutensa vuoksi.

Tarvittaessa hammasproteesi uusitaan tai 
pohjataan (hammaslääkäri & 
hammaslaboratorio).

Osa hammasproteesien puhdistus- / 
desinfiointituotteista tehoaa myös 
sienikasvustoon ( esim. Nitradine).

Klooriheksidiini-pitoisia valmisteita voi 
käyttää desinfiointiin, mutta ne värjäävät 
hammasproteesin.



Syövän lääkkeellinen hoito

• Hormonaalinen syövän hoito kuivattaa suuta ja lisää yleistä suun 
kudosten herkkyyttä.

• Solunsalpaajahoidot muuttavat syljen eritystasoja , koostumusta(sylki 
muuttuu viskoosimmaksi) ja pH-tasoa ( puskurikapasiteettia) 
aiheuttaen potilaalle suun kuivumista.



Kuivan suun hoito

Sylkeä muodostuu aikuisella 0,5-1 litraa / 
vuorokausi.

Isot sylkirauhaset (parotis-, sublinguaalis- ja 
submandibulaarirauhaset) tuottavat 90% 
syljestä.

Lisäksi pienet sylkirauhaset suun limakalvoilla 
( noin 200-400) tuottavat 10% syljestä.

Sylki kostuttaa, hoitaa ja puhdistaa suun 
limakalvoja. Se on osallisena 
ruuansulatuksessa ja nielemisessä. Syljellä on 
antibakteerinen vaikutus ja se puskuroi 
hampaisiin kohdistuvaa happohyökkäystä.



• Kuiva suu altistaa limakalvovaurioille.

• Tavallisimpia limakalvo-oireita ovat herkät ja arat limakalvot, 
limakalvojen hankautuminen rikki sekä kipeytyminen ja 
limakalvosairauksien paheneminen ( mm. aftat ja punajäkälä).

• Limakalvojen kimmoisuuden vähetessä poskien limakalvo jää herkästi 
hampaiden väliin (>limakalvorikko, joka paranee huonosti) lisäksi 
proteesien istuvuus heikkenee.

• Mikrobi-infektioiden riski nousee kuivassa suussa.

• Kuiva suu voi aiheuttaa maku- ja hajuaistin häiriöitä ja nielemis- sekä 
puhumisvaikeuksia. 



Kuivan suun 
tunnistaminen

Rohtuneet huulet

Suupielten haavaumat

Kuivat suun limakalvot

Vähäinen ja vaahtoava sylki

Punoittava tai vaaleanukkainen kielenpinta



Syljeneritystä voi stimuloida pureskelemalla 
karkean ruuan lisäksi täysksylitoli purukumia. 

Vettä tulee juoda useita kertoja päivän 
mittaan.



Ruokaöljysivelyillä voi tuoda kosteutta suun 
limakalvoille.

Oliiviöljyllä on antibakteerisia ominaisuuksia 
ja se voi vähentää pahanhajuista hengitystä 
aiheuttavia rikkiyhdisteitä suussa.



Kuivan suun hoitotuotteet

• Apteekissa myytävät ja ilman reseptiä saatavat kuivan suun 
hoitotuotteet saattavat olla avuksi.

• Näihin tuotteisiin on lisätty erilaisia antibakteerisia ja limakalvoja 
kostuttavia sekä hoitavia ainesosia mm. laktoperoksidaasisysteemi, 
jota on syljessä luonnostaan.











Kuiva suu on myös herkkä suu!

Natriumlauryylisulfaattia sisältäviä ( eli 
vaahtoavia) hammastahnoja ei suositella 
käyttöön kuiva- tai herkkäsuiselle potilaalle



Sieni-infektiot suussa
Hiivasienet kuuluvat suun normaaliflooraan. 
Ne aiheuttavat opportunisti-infektioita 
elimistön vastustuskyvyn laskiessa esim. 
syöpähoitojen aikana.

Kortisoni, suun kuivuminen ja mukosiitti
altistavat suun sieni-infektiolle.

Tavallisimpia oireita ovat suupolte, paha 
maku, epämukava tunne suussa.

Hiivasienet muodostavat biofilmin ja 
asettuvat herkimmin uusiutumattomille 
pinnoille suussa ( hammas, proteesit ja muut 
vierasesineet). 

Hiivasienet viihtyvät myös rikkinäisissä 
suupielissä.



Sieni-infektio suussa



Hoitoa vaativan sieni-infektion tunnistaa 
vaaleista, irtoavista peitteistä ja punaisista 
ärtyneistä limakalvoista.

Candida-laji (mm. Candida albicans) on 
tavallisin löydös suun sieni-infektioissa.

Sieninäyte otetaan esim. M40 Transystem-
näyteputkeen.



• Oireita aiheuttava ja kliinisesti todettu sieni-infektio hoidetaan 
paikallisella sienilääkkeellä esim. Nystatin mikstuuralla ( 1mlx4/päivä, 
kuuden viikon ajan)

• Myös mahdolliset hammasproteesit tulee puhdistaa ja desinfioida 
hiivaan vaikuttavalla aineella.

• Suun sieni-infektion paikallishoidon tulee kestää viikon oireiden 
päättymisen jälkeen.

• Syöpähoitojen aikana sieni-infektio uusii herkästi pitkästä 
lääkehoidosta huolimatta. Tällöin lääkehoito uusitaan oireiden 
ilmaantuessa.



Angulaarinen keiliitti

Eli suupielten tulehdus on yleinen vaiva 
syöpäpotilailla.

Hoitona käytetään mietoa saippuapesua, 
huolellista kuivausta ja antibakteerista 
hydrokortisonivoidetta.



Bepanthen voidetta 
voidaan käyttää 
suupielten 
haavaumien hoitoon.



Mukosiitti

Mukosiitti on syövän lääkehoitojen 
aiheuttama limakalvojen tulehdus ja vaurio.

Tällaiset vaurioituneet limakalvot altistavat 
suuperäisille systeemi-infektioille.

Mukosiittia esiintyy suussa yleensä 
kielenalustassa ja reunoilla sekä poskien ja 
pehmeänsuulaen limakalvoilla.

Mukosiittia vaikeuttavat suun infektiot esim. 
parodontiitti.



• Mukosiitin riskitekijöitä ovat ikä, huono ravitsemustila, kuiva suu, 
aiempi mukosiitti, tupakointi, muut perussairaudet mm. diabetes, 
huonosti istuvat hammasproteesit, maksan ja / tai munuaisten 
vajaatoiminta.

• Tupakointi lisää merkittävästi suun limakalvo-ongelmia!!



Mukosiitin hoito-ohjeita

• Hampaiden harjaus kaksi kertaa päivässä. Puhtaalla keittosuolaveteen 
kostutetulla vanulapulla pyyhitään suun limakalvot. Myös hampaaton 
suu puhdistetaan kahdesti päivässä.

• Suu huuhdotaan vedellä tai keittosuolavedellä useita kertoja päivässä. 
Suola- tai suolasoodavesi rauhoittaa suunlimakalvoja ( 1tl suolaa+1tl 
soodaa+1 litra lämmintä vettä). Ruokalusikallinen (noin 15 ml) 
purskutellaan viileänä kahden tunnin välein päivässä. Joka 
käyttökerralla purskutellaan kaksi-kolme kertaa. Uusi liuos 
valmistetaan päivittäin.

• Irtoproteeseja tulee käyttää mahdollisimman vähän ja puhdistaa ne 
huolella päivittäin.



• Ärtyneitä limakalvoja voidellaan useita kertoja päivässä ruokaöljyllä  
ja / tai apteekin kuivansuun hoitovalmisteilla. EI alkoholipitoisia 
tuotteita!!

• Kuumaa ruokaa ja juomaa kannattaa välttää. Ruuan tulisi olla 
pehmeää ja hienorakenteista sekä vain miedosti maustettua.

• Suukivun hoitoon voi kokeilla jääpaloja / -mursketta. 

• Hunajalla ja kamomillateellä on saatu lupaavia tuloksia mukosiitin
hoidossa.

• Happamia ruokia ja juomia suositellaan välttämään. 
Hapanmaitotuotteet ovat mietoja ärtyneille limakalvoille.



Paikalliset 
suunhoitovalmisteet

Glyseroli-pohjaisia suunhoitotuotteita ei 
suositella mukosiitin hoitoon. Glyseroli on 
alkoholi, joka imeytyy rikkinäisen limakalvon 
läpi ja saattaa aiheuttaa päänsärkyä, 
pahoinvointia, ripulia ja elimistön kuivumista. 
Glyseroli lisää myös hampaiden 
reikiintymisen riskiä jonkin verran.

Lääkärin kirjoittaman reseptin mukaisesti 
apteekissa valmistetaan kolmois- tai 
neloisgeeliä, jotka sisältävät kortisonin lisäksi 
puudutusainetta, paikallissienilääkettä ja 
klooriheksidiiniä.



Matala-annoksinen 
laserhoito

LLLT eli low level laser therapy eli matala-
annoksista laserhoitoa on käytetty suun 
alueen mukosiitin hoidossa.

Vaikutusmekanismit ovat vielä osittain 
epäselvät.

Terapeuttisen tehon ajatellaan perustuvan 
tulehdusreaktion rauhoittumiseen, 
kudosvaurioiden nopeutuneeseen 
parantumiseen ja sidekudosmuodostumisen 
ehkäisyyn.



• Laserhoidon on todettu vähentävän kohdealueen kipua ja parantavan 
purentaelimen toimintaa.

• Laserhoitoa annetaan intraoraalisesti suun limakalvoille ja 
ekstraoraalisesti ihon läpi esim. nielun  alueelle.

• Lisätietoa kuitenkin vielä tarvitaan laserhoidon vaikutuksista 
malignien solujen signaalireitteihin ja jakautumiseen sekä terveiden 
solujen toimintaan.

• Laserhoidon käyttö mukosiitin hoidossa ei ole Suomessa 
vakiintunutta.



Hälyttäviä merkkejä

• Solunsalpaajahoidot lisäävät vakavien yleisinfektioidenriskiä, joiden 
ainoana oireena voi olla kuume.

• Vaikea mukosiitti sekä muut suun oireet heijastelevat usein muita 
vakavia oireita, kuten ripulia, elektrolyyttihäiriöitä, kipuja, uupumusta, 
laihtumista ja vajaaravitsemusta. Riittävä ravitsemus on kuitenkin 
edellytys syöpähoitojen onnistuneelle toteutumiselle.

• Kipu suun alueella, hampaiden liikkuvuus, ikenien turvotus, veren tai 
muun eritteen vuoto suusta, limakalvojen mustelmat ja haavaumat, 
nielemisvaikeudet ja leukaluun paljastuminen edellyttävät 
hammaslääkärin arviota.



Konsultoikaa rohkeasti oman sairaalan suu- ja 
leukasairauksienpoliklinikkaa, jos potilaan 
suun terveydentila huolestuttaa!!!



KIITOS   MIELENKIINNOSTA !!


