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Suukipu
Aftat

• Aftat ovat suun limakalvon haavaumia, jotka 
ovat yleensä kivuliaita tai kutiavia. Aftat
eivät ole tarttuvia. Niiden tarkkaa 
syntymekanismia ei tunneta. Afta paranee 
yleensä itsestään noin 7–10 päivässä.

• Vaikka asiantuntijat eivät täysin tiedä mikä 
aiheuttaa aftan, immuunijärjestelmä, 
bakteeri vai virukset, he uskovat stressin, 
väsymyksen ja allergioiden lisäävän niiden 
syntymistä. 



Suukipu
Aftat hoito

• Suurin osa aftoista paranee ilman hoitoa
• Suurikokoisten (läpimitta yli 1 cm) aftojen paranemiseen voi mennä 

useita viikkoja.
• Hyvällä suuhygienialla voit lievittää kipua ja ehkäistä haavaumaa 

tulehtumasta.
• Aftan paranemisen kannalta on hyödyllistä, jos hammastahnassa ei 

ole tahnaa vaahdottavaa natriumlauryylisulfaattia.
• Apteekeissa on saatavilla ilman reseptiä geeli-, spray- ja 

tablettivalmisteita, jotka muodostavat suojaavan kalvon aftan päälle, 
ja näin ne vähentävät muutamaksi tunniksi kipua ja arkuutta. Aft



Suukipu
Aftat hoito

Milloin lääkäriin?

•Aftojen hoitoon ei ole lääkettä ja hoito on yleensä oireita lievittävää.
•Lääkäri tai hammaslääkäri voi määrätä paikallisia kortisonivoiteita oireita helpottamaan.
•Lisäksi tetrasykliinipurskuttelusta voi olla joskus apua: 250 mg:n tetrasykliinikapseli 
liuotetaan lasilliseen vettä ja sitä purskutellaan minuutin ajan neljä kertaa vuorokaudessa.
•Jos suussa on useita aftoja ja suu on erittäin kipeä, voi lääkäri tai hammaslääkäri määrätä 
tilapäisesti käytettäväksi paikallisia puuduttavia liuoksia, joilla puudutetaan afta-alue 
esimerkiksi ennen ruokailua.
•Mikäli aftat uusiutuvat nopeasti ja monta kertaa vuodessa, on syytä selvittää 
mahdollisen yleissairauden kuten keliakian olemassaolo.



Suukipu
Herpes 

• Yskänrokko eli huuliherpes on Herpes simplex -
viruksen aiheuttama tarttuva rakkulatauti. 
Yskänrokko on nestettä sisältävä rakkula, joka 
ilmaantuu usein suuhun tai sen ympärille, mutta 
voi tulla nenän alle tai poskien alueelle.

• Tunnetason järkytys, muut negatiiviset tunteet ja 
stressi voivat laukaista yskänrokon. Myös kuume, 
palaminen auringossa ja ihon hiertymä tekevät 
samoin. 



Suukipu
Kieli

• Kipeä kielen kärki voi olla merkki 
ahdistuksesta tai stressistä. Kun 
ihminen stressaantuu, hän saattaa 
alkaa liikutella kieltä suussaan.

• Yleensä kielen päätä hangataan 
etuhampaiden taakse. Kieli kipeytyy, 
varsinkin, jos hampaiden takana on 
karheaa hammaskiveä

• Kieli voi myös olla alaetuhampaiden 
päällä hampaiden välissä, jolloin 
ylähampaat purevat kieleen



Kuiva suu

• Suun kuivumista voivat aiheuttaa stressi, tupakointi, jatkuva 
suuhengittäminen, raskaus, vaihdevuodet sekä nopea 
laihduttaminen.

• Alentunut syljeneritys johtaa suun pH:n muuttumiseen happa-
mammaksi. Tämä mahdollistaa happamassa viihtyvien reikiin-
tymistä aiheuttavien bakteerien lisääntymisen. Happamat 
olosuhteet suussa voivat myös kuluttaa hammasta (eroosio, 
attritio).



Limakalvovauriot
Posket

• Poskilistalla tarkoitetaan oireetonta ja vaaleaa 
kohoumaa posken limakalvolla, joka voi johtua 
posken limakalvoon puremisesta tai imemisen 
aiheuttamasta paineesta.

• Stressi voi aiheuttaa jatkuvaa posken puremista. 
Se saa aikaan akuutin haavauman posken 
limakalvolle. Sen kliinisiä merkkejä tai oireita ovat 
eriasteinen kipu, punoitus ja turvotus sekä suun 
sisä- että ulkopuolella

• Kliinisesti haavauma on väriltään keskeltä 
vaaleankeltainen, reunoiltaan punertava. 



Limakalvovauriot
Kieli

• Kielilista on kielen reunassa joko vain 
toisella puolella tai molemmin puolin. Se 
on harmiton, mutta jatkuva kielen 
pitäminen alaposkihampaiden päällä tai 
kielen pureminen aiheuttaa kielilistan  
suurentumista ja pinnan kovettumista

• Stressistä johtuva kielilista on yleensä 
toispuoleinen. 



Limakalvovauriot
Huulet

• Ahdistus ja stressi aiheuttavat usein huulien 
puremista. Erityisesti sitä on nähtävissä 
alakouluikäisillä. Se on pojilla tavallisempaa kuin 
tytöillä.

• Tyypillisesti purraan alahuuleen kulmahampaan 
seudulle. 

• Huuleen voi tulla haava ja turvotusta.

• Huulen pienet sylkirauhaset voivat tukkeutua ja 
syntyy ns. mucoseele



Hampaiden pureminen yhteen

• Hampaitten luonnollinen asento on sellainen, että ylä- ja
alahampaiden välissä on pieni rako, kun suu on kiinni.

• Hampaiden pureminen yhteen on tiedostamaton tapa, 
jolla yritetään lievittää stressiä.

• Yhteen puremista voi lisätä kynän tai kynsien pureskelu 
sekä jatkuva purukumin pureskelu



Miten yhteen pureminen näkyy

• Hampaistossa usein tapahtuva voimakas 
yhteen pureminen aiheuttaa kulumista, 
lohkeilua ja halkeamia kiilteen pinnassa. 

• Pitkään jatkuessaan se aiheuttaa leuan 
jäykkyyttä,  puremalihasten arkuutta ja
vaikeuksia pitää suuta auki. 

• Yhteen pureminen saattaa myös vaurioittaa 
hampaiden kiinnityskudoksia



Hampaiden narskuttelu



Hampaiden narskuttelu eli bruksismi

• Kaikki mekanismit bruksismin taustalla eivät ole tarkasti 
tiedossa, mutta tiedetään, että esimerkiksi stressi ja 
ahdistuneisuus pahentavat oireita.

• Yöaikaan tapahtuvaa narskuttelua esiintyy lapsilla noin 15-20 
%:lla, aikuisilla noin 15 %:lla ja yli 60-vuotiasta enää alle 5 %:lla. 
Yöaikaista bruksausta esiintyy miehillä ja naisilla yhtä paljon.

• Emotionaaliset tekijät ja kiire lisäävät usein bruksismin oireita.

• Niska-hartiaseudun lihasjännitys voi lisätä narskuttelua



Narskuttelun vaikutukset

• Yleisin oire on päänsärky, mutta myös 
kasvokivut, leukanivelen äänet, hampaiden 
arkuus ja korvakivut ovat melko tavallisia 
narskutuksen aiheuttamia vaivoja

• Hampaisiin voi tulla huomattavia kulumia, 
lohkeamia ja halkeamia. Varsinkaan paikatut 
hampaat eivät tahdo kestää narskuttelua.



Puremalihasten rentouttaminen

• https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/Alaleuan-
liikeharjoitusohjeet.pdf

• https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/Puremalihaskivu
n-oireet-ja-omahoito.pdf

• https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/Narskuttelijan-
opas.pdf

https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/Alaleuan-liikeharjoitusohjeet.pdf
https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/Puremalihaskivun-oireet-ja-omahoito.pdf
https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/Narskuttelijan-opas.pdf


Suuhygienia

• Äärimmäinen stressi voi vaikuttaa mielialaan ja 
aiheuttaa oman suuhygienian, kuten harjaamisen ja 
lankaamisen laiminlyöntiä. 

• Stressin aikana ruokailutottumukset muuttuvat 
helposti epäterveelliseksi sokeristen ruokien 
naposteluksi. 

• Nämä lisäävät reikiintymisen riskiä sekä muita suun 
ongelmia. 



Suuhygienia

• Stressi voi myös aiheuttaa hampaiden liian 
voimakasta tai liian usein tapahtuvaa harjausta.

• Tämä näkyy erityisesti ienrajoissa ja hampaiden 
kaula-alueella



Iensairaudet

• Lyhytaikainen stressi voi lisätä hammaskiven muodostumista

• Erään tutkimuksen mukaan pitkäaikainen stressi lisäsi 
henkilöiden riskiä vuotaviin ikeniin ja ientulehduksiin

• Ahdistuneiden ihmisten riski ientulehduksen hoidon 
epäonnistumiseen on kaksi kertaa suurempi kuin ei-
ahdistuneilla. 
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