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Sidonnaisuudet
• Päätoimi: yliopiston lehtori, Helsingin Yliopisto
• Sivutoimi: HUS, Espoon tk
• Yksityisvastaano<o: Oral
• Luo<amustoimet: Kar-Endo jaoston pj, 
Hammaslääkäriliiton suugeriatrian
erityispätevyystoimikunnan pj, Koulutuspoliittinen toimikunta,
• AsiantunDja NHG, QA-dental
• Koulutustoiminta:  
• Apollonian koulu<aja
• Luentoja: OY, TY, TKHLY, paikallisseurat
• Luentoja yritysten koulutuksissa : Plandent, 

Hammasväline, Mehiläinen, Astellas, FOK

Helsingin Sanomat



Suun terveydellä on 
tärkeä merkitys

• ikääntyneiden yleisterveydelle

• ikääntyneiden elämänlaadulle

suu

sydän- ja 
verisuonitaudit

diabetes

astma, 
keuhkokuume

ravitsemus



2015 WHO:n raportti
ikääntymisestä ja terveydestä

• merki&ävä ja usein laiminlyöty osa-alue terveenä
ikääntymiseen on suun terveys

• hampaiden menetyksen väl&äminen on tärkeää

• suun terveyden parantaminen tulisi olla osana
yleisiä kroonisten sairauksien ennaltaehkäiseviä
ohjelmia



Suun terveys on parantunut ja 
hampaiden määrä kasvanut

• Onko se pelkästään hyvä asia vai
onko kolikolla kääntöpuolensa?
• enemmän hoidontarve7a
• pitkä hoitohistoria takana
• ylläpitohoidon tarve kasvaa
• ehkäisevän hoidon tarve kasvaa



Haasteita

• uusien haasteiden edessä väestön 
vanhetessa
• hampaattomuus on vähentynyt nopeasti
• monella kuitenkin vielä liian vähän hampaita

• ikääntyvillä on runsaasti hoitamatonta 
kariesta
• kiinnityskudosten ongelmat ovat myös 

yleisiä
• suu on merkittävä infektioportti elimistöön



Tavoi;eena
ikääntynyt terve ja 
toimintakykyinen
suu

• vähintään 20 hammasta 80-vuotiaana -
toiminnallinen purenta
• ei aktiivista kariesta
• ei > 4 mm taskuja, ei kiinnityskatoa >4mm
• ainoastaan fysiologista liikkuvuutta
• pystyy syömään kaikenlaista ruokaa – hyvä

toimintakyky

Lamster et al. Periodontology 2000, 2016.

Kuvat EHL Katja Narva

78-vuotias nainen



Miksi osalla ikääntyneistä 
suun kunto romahtaa?

• motoriikka, näkö, muisti heikkenevät -> omahoito ei
enää onnistu

• sairaudet kasaantuvat
• ei jaksa enää käydä hammaslääkärissä
• ongelmaa ei tunnisteta eikä terveyttä edistävää ja syihin

puuttuvaa hoitoa toteuteta ajoissa
• verkottuminen

• usein ikääntyneen suun terveys romahtaa viimeisinä
vuosina kotona



JUURI-
KARIES

GINGIVIITTI / 
PARODONTIITTI

SIENI-INFEKTIOT

PATOGEENINEN 
BIOFILMI

PUUTTEELLINEN 
OMAHOITO

XEROSTOMIA / 
HYPOSALIVAATIO

YLEISSAIRAUDET LÄÄKKEET LÄÄKETIETEELLINEN HOITO 
ESIM. SÄDEHOITO

HALITOOSI



Sylki on tärkeää
• kokonaissyljestä 65% 

submandibulaarirauhasista

• s>muloidusta syljestä 65% paro>ksesta

• pienet sylkirauhaset kosteutu?avat
limakalvoja

• erityksen määrä vaihtelee päivän aikana

• ei jakaannu tasaises> ympäri suuonteloa

Humphrey S. P., Williamson R. T., J Prosthet Dent, 
2001, 85, 162- 168. 

Duodecim Terveyskirjasto / Lääkärikirja 
Duodecim (www.terveyskirjasto.fi)

http://www.terveyskirjasto.fi/


Syljen eritys 
iän myötä

• suun kuivuminen EI ole osa normaalia
ikääntymistä
• sylkirauhasten massa vähenee iän myötä, 

mutta syljenerityksen määrä säilyy terveellä
vanhuksella
• ikääntyneen reservikapasiteetti on alentunut

ja sylkirauhasten lisärasitus voi alentaa
syljeneritystä huomattavasti

Holm-Pedersen ed. Textbook of geriatric dentistry. 
Chapter 19: Salivary function and disorders in the older adult. 
John Wiley & sons 2015



Suun
kuivuminen
on yleistä
ikääntyneillä

• yleistä (n. 30% Ship 2002) 
vanhenevassa väestössä

• kserostomia= subjektiivinen kuivan
suun tunne
• sialopenia= syljen eritys vähentynyt

Pedersen AML, Sørensen CE, Proctor GB ym. J Oral Rehabil 2018;45:730-746
Karieksen hallinta Käypä hoito -suositus, 2020   www.kaypahoito.fi

http://www.kaypahoito.fi


Syljellä on 
monta
tehtävää



Sylki on väl+ämätön osa suun luonnollista 
puolustusjärjestelmää

• huuhteleva ja liukastava vaikutus

• mikrobeja estävä vaikutus

• puskurivaikutus

• hampaan pinnan kovettaminen

• osuus ruuansulatuksessa

Holm-Pedersen ed. Textbook of geriatric dentistry. Chapter 19: Salivary function and disorders in the older adult. John Wiley & sons, 2015



Kuivan suun
yleisimmät
syyt

• sairaudet ja niiden hoito

• lääkitys

• polyfarmasia

• an@kolinerginen kuorma

ja an@-adenerginen vaikutus

• reuma/autoimmuunisairaudet, joista yleisimpänä

• Sjögrenin oireyhtymä

• diagnosoimaton tai huonossa tasapainossa oleva
diabetes

• Alzheimerin tau@

• elimistön kuivuminen
Holm-Pedersen ed. Textbook of geriatric dentistry. 
Chapter 19: Salivary function and disorders in the older
adult.  John Wiley & sons 2015
Forssell H & Laine M. SLL 2015; 45 (70) : 3037-3042.
Timonen P. Lääketietoa Fimeasta: 2015: 55-57



Miten todeta 
kuiva suu?
• kuivat ja halkeilevat huulet
• peili/hanska tarFuu

limakalvoon
• vaahtoavaa/venyvää sylkeä
• funk@onaaliset kysymykset
• kielen atrofia, ”mukulakiveä”
• arat ja punoiFavat limakalvot
• eroosio/kuluneet hampaat
• seuraa kertyykö sylkeä suun 

pohjaan tai pisaroina huuliin



Alentuneen syljenerityksen aiheu+amia ongelmia

• kohonnut kariesriski

• kuivat ja hauraat limakalvot
• ongelmia proteesien kanssa

• puhuminen ja syöminen

• alttius sieni-infektiolle lisääntynyt

• kiinnityskudossairauksien riski nousee

• paha maku, muuttunut makuaistimus

• halitosis

Holm-Pedersen ed. Textbook of geriatric dentistry. Chapter 19: Salivary function and disorders in the older adult. John Wiley & sons 2015



Hampaan
reikiintyminen
eli karies

Hampaiden reikiintymiseen
vaiku0avat biofilmin lisäksi myös
• ravinto
• syljen määrä ja laatu
• puhdistus ja hampaan vastustuskyky
• fluorin merkitys



Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen 
Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 
2020 (viitattu 25.92020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi



Hampaan 
reikiintyminen 
eli karies

• pienen kariesvaurion voi vielä pysäy7ää
• hoitamaton kariesvaurio etenee hampaan

yFmeen aiheu7aen sen tulehtumisen ja 
nekroosin. Tulehdus etenee leukaluuhun
• riskitekijöiden määrä kasvaa iän myötä

Ketola-Kinnula et al. Suomen Lääkärileh4 45/2015

2017 2019



Juurikaries
on yleistä
vanhuksilla

• riskitekijöinä alentunut syljeneritys, puu2eellinen
omahoito, 6heä syömisrytmi

• korjaava hoito on vaikeaa ja huonoennusteista

• pysäytyshoito ja karieksen hallinta ensisijainen hoito

• voi johtaa nopeaankin hampaiston tuhoutumiseeen

Kuivat huulet

Plakkia ienrajoissa



Tulehdus voi edetä hampaan y7meen ja sieltä edelleen 
leukaluuhun 



Miten
hoidetaan?

• Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura
Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 25.92020). Saatavilla
internetissä: www.kaypahoito.fi



Syljen
stimulointi

RiiFävä juominen

Pureskeltava ravinto

Pas@llit

• sitruuna- ja omenahappo
lisäävät syljeneritystä (ja riskiä
eroosiolle ja kariekselle)

• moni sisältää fluoridia ja 
xylitolia

• max annostus huomioitava
4-15/päivä

• ei näyFöä paremmuudesta



ÄRSYTTÄVIEN RUOKIEN JA 
SUUNHOITOTUOTTEIDEN VÄLTTÄMINEN
• ei vaahtoavia hammastahnoja tai alkoholipitoisia
suuvesiä
• alkoholia, kahvia yms säästeliääs@

LIMAKALVOJEN SUOJAAMINEN
• esim ruokaöljy, täysmaito
• kas@kkeita yms aterioilla
• huulirasvat, vaseliini
• nenäsumute, ilmankostu@n yöksi

Oireiden lievitys



Syljeneritystä
ja kosteu:a
lisäävät
suusuihkeet
ja geelit

• käytetään säännöllises6 useita kertoja päivässä ja 
usean viikon ajan, liukenevat nopeas6 pois

• näy2ö ei ole selkeä

• voivat parantaa elämänlaatua vaikka eivät
korvaisikaan puu2uvaa sylkeä ja sen ominaisuuksia

• sylkeä muistu2ava viskositee8 pidetyin (musiini
mielummin kuin karboxymetyyli selluloosa, 
glyseroli tai polyetyleeni oksidi)

• kosteu2ava vaikutus ja kitkaa vähentävä vaikutus
parempi musiini- ja glyseriini pohjaisilla tuo2eilla
kuin karboxymetyyli selluloosa-pohjaisilla tuo2eilla

• ruokaöljy toimii hyvin Hahnel et al 2006 
Salum et al 2018



Miten
hoidetaan?

• Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura
Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 25.92020). Saatavilla
internetissä: www.kaypahoito.fi



Mitä lääkäri 
voi tehdä?

• Kysy kuivan suun tuntemuksesta
• Kurkkaa suuhun ja kokeile liukuuko

hansikoitu sormi posken limakalvolla
• Ohjaa hammaslääkärin tutkimukseen
• Suosi7ele korkeafluorista tahnaa, jos

poFlaalla on omia hampaita
• Kannusta hyvään suun hoitoon



Yhteenveto
• varaudutaan ajoissa turvaamaan suun terveys

ihmisten ikääntyessä
• suuhun voi kurkata ja kiinniFää huomiota syljen

alenemiseen ja muihin riskitekijöihin (plakkiset
hampaat, muuFuneet ravintoFumukset, suuta
kuivaava lääkitys, muis@sairaudet)
• kuivan suun oireita voidaan lieviFää ja haiFoja

vähentää
• yhteistyötä kaikkien terveydenhuollon toimijoiden

kanssa tarvitaan


