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Liika suorittaminen suussa 

• Harjaaminen 

• Purentaan liittyvät vaivat 

– Narskuttelu / hampaiden kiristely 

– Eroosio 

• Suorittava syöminen 

• Syömishäiriöt 

• Urheilijan suu 
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Suorittava hampaiden harjaaminen  

• Liiallista hampaiden harjaamista esiintyy 
enemmän tytöillä kuin pojilla 

– Liian usein 

– Liian hankaavasti 

– Hammasharja on kova 

– Harjauskulma on väärä 

– Sähköhammasharjaa ei osata käyttää oikein  
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Seuraukset 

• Harjausvaurio voi ilmetä haavana ikenessä tai 
limakalvoilla.  

• Pitkään jatkuessa liian kova harjaus aiheuttaa ikenen 
vetäytymisen ja hampaan kaula-alueen 
paljastumisen  
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• Harjausvaurio on tyypillisesti poskenpuoleisilla 
pinnoilla kulma- ja välihammasalueella.  

• Paljastunut hampaan kaula-alue on herkkä 
lämpötilan vaihteluille ja aiheuttaa hampaiden 
vihlomista. 

• Liialliseen harjaamiseen tulee puuttua, kun se 
huomataan.  

• Tila ei parane, mutta oikea harjaustapa estää 
lisävahinkojen syntymisen. 
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Hampaiden fysiologinen kuluminen 

• Hampaiden fysiologista kulumista aiheuttaa 
hampaiden narskuttelu ja voimakas yhteenpureminen  

• Yleisin syy hampaiden narskutteluun on stressi. 
• Hampaita narskutellaan yleensä tiedostamattomasti 

öisin. 
• Jatkuva hampaiden narskuttelu voi aiheuttaa 

- päänsärkyä 
- kipuja puremalihaksissa 
- vaikeuksia avata suu kokonaan auki erityisesti aamulla 
- hampaiden lohkeilua, kulumista, lyhenemistä  ja    
   purupintojen tasoittumista 
- paikkojen irtoamisia 
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Oma hoito 

• Hampaiden ei kuulu ottaa yhteen kuin 
pureskeltaessa ja nielemisen alkuvaiheessa 

• Tietoinen leuan rentoasento vähentää 
haitallista puremista  

• Purukumin, kynsien tai esineiden pureskelua 
tulee välttää. 

• Rentoutusohjeet saa hammaslääkäriltä 
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Terveellinen ruoka 

• Liika on liikaa. Sanonta pätee myös 
terveelliseen syömiseen ja liikuntaan. 

• Tietoa on nykyään niin paljon ja se on myös 
ristiriitaista. 
– Esimerkiksi naistenlehdissä on paitsi ihania 

ruokaohjeita, mutta myös ohjeita, kuinka pidät 
itsesi kauniina, terveenä ja solakkana. 

• Terveellinen syöminen muuttuu sairaudeksi, 
jos siitä tulee pakkomielle 
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Eroosiovauriot vaanivat 

• Hedelmämehut 

• Salaatinkastikkeet 

• Jos syö usein, mutta vähän kerralla 

• Kasvisruoka   

– Hampaiden eroosiovauriot johtuvat siitä, että 
hapan ruoka pehmentää hammaspintoja ja kovan 
ruoan pureskelu kuluttaa pehmeän pinnan pois 
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Syömishäiriöt ja suu 

• Kuivat halkeilleet huulet sekä suun polttelu voivat olla 
merkkejä syömishäiriöstä 

• Suumuutoksia on näkyvissä jo alle vuoden kestäneessä 
häiriössä 

• Merkit näkyvät suussa monella tavalla erityisesti ne 
lisäävät hampaiston kulumista johtuen eroosiosta sekä 
karieksesta.  

• Ientulehdusta sen sijaan näillä potilailla on vähän 

• Syömishäiriöt vähentävät syljen eritystä, mikä lisää 
eroosiotuhoja hampaistossa, sillä syljellä on tärkeä 
merkitys happojen neutraloijana ja suun huuhtelijana. 
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Anoreksia 

• Anoreksiaa sairastavilla suun happamuutta lisäävät 
esimerkiksi  
•  Virvoitus- ja urheilujuomat (pH 2,5―3,0) 
• c-vitamiinipore- ja purutabletit (pH 3,5―5,0) 
• Tuoremehut (pH 3,5-5,0) 
• Sitruunahappoa (pH 2,2) sisaltavat tuotteet 
• Etikka- ja heravalmisteet 
• Hapatetut ruoat, kuten hapankaali 
• Kasvisruoka 

• Syömishäiriöpotilaalla on yleensä hampaissa kipuoireita ja 
viiltelyä, jolloin syöminen ja juominen voi olla vaikeaa, mikä 
entisestään aiheuttaa potilaan painon laskua. 
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Bulimia  

• Bulimiapotilailla eroosio johtuu oksentamisesta, 
jossa hapan mahansisältö tulee suuonteloon sekä 
haitallisista ravintotottumuksista  

• He saattavat  ahmimisen ja oksentamisen jälkeen 
harjata hampaitaan hysteerisesti, mikä lisää 
kovakudoksen menetystä. 

• Oksentelu ja happamat röyhtäisyt aiheuttavat myös 
limakalvojen haavaisuutta  

• Hampaiston ja limakalvojen vauriot ovat  sitä 
vaikeammat, mitä useammin potilas syö ja oksentaa, 
ja mitä haitallisemmat ovat potilaan 
ravintotottumukset. 



www.yths.fi 

• Hammaskiille kuluu kemiallisesti aluksi 
hampaiden sisäpinnoilta. 

• Kulumisen edetessä yläleuan etuhampaat 
lyhenevät, kaventuvat ja ohenevat, niiden 
kärjet alkavat näyttää rispaantuneilta 

• Poskihampaiden nystermät pyöristyvät ja 
purupinta kuluu kuopalle. 
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• Oksentamisen jälkeen hampaita ei tule 
harjata, koska hapan oksennus pehmentää 
hammaskiillettä. Näin ollen harjauksen 
aiheuttama mekaaninen rasitus kuluttaa 
hammaskiillettä. 

• Omahoidoksi potilaille suositellaan veden 
juontia, ksylitolin käyttöä sekä 
fluoripurskutteluja 
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Muita muutoksia 

• Ihmisen suurin sylkirauhanen on 
korvasylkirauhanen, joka sijaitsee 
korvan alapuolella, leukakulman 
vieressä ja osin sen peittämänä. 

• Korvasylkirauhasturvotusta ilmenee 
yleisimmin bulimiaa sairastavalla, 
mutta sitä voi ilmetä myös 
anoreksiapotilailla 

• Korvasylkirauhasen turvotus kehittyy 
yleensä vasta pitkäaikaisen oksentelun 
seurauksena. 

• Turvotus häviää oksentamisen 
loppuessa, mutta tilanteen jatkuessa 
pidempään turvotus ei välttämättä 
enää palaudu ennalleen. 
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• Epätarkkarajainen korvasylkirauhasturvotus 
saa posket näyttämään paksuilta ja turpeilta 
(”paksuposkisuus”). 

• Turvotusta ilmenee aina molemmilla puolilla, 
mutta siihen ei yleensä liity kipua. 
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Kuiva suu 

• Toistuvat oksennuskohtaukset, stressi sekä 
lääkitykset vaikuttavat kaikki alentavasti syljen 
eritykseen.  

• Nälkiintymisen seurauksena tapahtuu yleisesti 
kuivumista ja siksi myös syljen eritys vähenee 

• Syljen vähentyessä karies- ja eroosioriski 
kasvaa ja limakalvot ovat alttiimpia erilaisille 
sieni- ja hiivatulehduksille. 
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Urheilijan suu 

• Välipalat 
– Proteiinipatukat sis. proteiinin lisäksi n. 10-22% 

sokereita  

– Energiageeli sis. paljon hiilihydraatteja ja on hapan 
(pH n. 3,2) 

– Rusinat, suklaa, ns. välipalakeksit  

• Urheilujuomat 
– Niiden vaikutus urheilijan suunterveyteen on luultua 

vähäisempi. Ne ovat happamia, mutta tällä hetkellä 
niiden käyttö on usein ennen ja jälkeen suorituksen. 
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Kuntoilijan / urheilijan suu   

• Kilpaurheilijoiden suun terveys on 
poikkeuksellisen huono. Heillä on paljon kariesta, 
iensairauksia ja kiilteen kulumista 

• Vaativa harjoittelu muuttaa syljen koostumusta ja 
lisää hampaiden reikiintymistä sekä heikentää 
ikenien ja limakalvon kuntoa 

• Vaativassa harjoittelussa syljen eritys vähenee ja 
sen pH heittelee 

• Suuhengitys kuivattaa limakalvoja ja vähentää 
syljen eritystä 
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• Lontoon olympialaisissa 2012 tutkittiin 
urheilijoiden suunterveyttä 

• Tutkittavana oli 278 urheilijaa. Heistä 57,2% oli 
miehiä. Keski-ikä oli 25,7 vuotta. He edustivat 
25 lajia ja kattavasti eri maita. 

• Noin puolet oli käynyt hammashoidossa 
viimeisen vuoden aikana 
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Tulokset  

• Lähes kaikille (92,6%) oli tehty korjaavaa 
hoitoa 

• Yli puolella urheilijoista oli tutkimushetkellä 
paikattavaa kariesta 

• Kolmasosalla oli hoitohistoriassa hammas- tai 
kasvovamma 

• Ienterveys oli huono. Kaikilla oli ienverenvuota 
ja n. neljäsosalla parodontiittia 
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• Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia 
Suomessakin, vaikka näin kattavaa tutkimusta 
ei olekaan tehty. 
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Nuuska  

• Nuuska sisältää jopa 20 kertaa 
enemmän nikotiinia kuin savukkeet.  

• Nuuskan käyttäjän keskimääräinen 
nuuska-annos vuorokaudessa on 
noin 15 g. Annos sisältää nikotiinia 
noin 158 mg, mikä vastaa 
kokonaisesta tupakka-askista saatua 
määrää.  

• Nuuskan nopeasti esille tulevat 
terveyshaitat ovat pääasiassa 
paikallisia suussa nähtäviä 
limakalvovaurioita, ienmuutoksia ja 
hampaiden värjääntymisiä. 

• Nuuska ei sisällä tervaa. 



www.yths.fi 

Nuuskan TOP5 terveysriskiä suussa 

• Pahan hajuinen hengitys 
Nuuska aiheuttaa limakalvon paksuuntumisen, mikä näkyy vaaleana 
muutoksena ja pinnan epätasaisuutena. Tämä muutos on hyvä 
kiinnittymisalusta suun bakteereille ja lisää nuuskan aiheuttamaa 
pahanhajuista hengitystä. 

• Hampaiden värjääntymät 
Nuuskan sisältämä nikotiini värjää hampaat ruskeaksi ja tämä on yleensä 
pysyvä muutos. 

• Hampaiden kuluminen 
Nuuska voi sisältää hiekkajyväsiä, jotka ovat tulleet tupakkakasvin mukana. 
Nämä kovat hiukkaset kuluttavat hampaita ja hammaspaikkoja. Ne 
aiheuttavat usein myös limakalvon pinnan rikkoutumisen, jolloin nuuskan 
sisältämä haitta-aineet imeytyvät tehokkaammin.  
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• Ikenien terveys 
Ienvauriot syntyvät nuuskan sisältämien kemiallisten 
aineiden ja mekaanisen ärsytyksen johdosta. Hampaan 
ien vetäytyy alueella, jossa nuuskaa pidetään, ja tämä 
voidaan korjata ainoastaan leikkaushoidolla. 
Paljastuneen hammasjuuren pinta on alttiimpi 
reikiintymään ja se kuluu myös helpommin mm. 
hampaita harjattaessa. 

• Suusyöpä 
Tupakan aiheuttama syöpävaara kohdistuu lähinnä 
suuontelon ja nielun alueeseen. Suusyöpä etenee 
yleensä oireettomasti, ja siksi hoitoon hakeudutaan 
usein vasta sairauden myöhäisvaiheessa.  
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Kiitos! 

• Kuvat elävöittävät esitystä. 


