
Hampaiden reikiintymistä aihe-
uttavaa kariesta esiintyy useim-
milla aikuisilla. Se johtaa hoita-
mattomana hampaiden ja niitä 

ympäröivien kudosten tulehduksiin, 
jopa systeemisiin tulehdustiloihin. Siitä 
aiheutuu kipua ja syöminen, puhumi-
nen, hymyileminen ja nukkuminen vai-
keutuvat.  Hampaiden reikiintyminen 
seuraamuksineen aiheuttaa poissaoloja 
töistä ja koulusta. Suomessa hammas-
lääkärien kliinisestä työajasta kuluu 
30 – 50 % korjaavaan paikkaushoitoon 
(Hampaan paikkaushoito, Käypä hoi-
tosuositus https://www.kaypahoito.fi/
hoi50117#readmore)

Hampaiden reikiintymiselle altis-
tavia tekijöitä ovat epäsäännöllinen 
hampaiden harjaus ja riittämätön fluo-
ritahnan tai fluorittoman tahnan käyt-
tö, sokerien ym. fermentoituvien hiili-
hydraattien runsas tai tiheään toistuva 
nauttiminen, napostelu, vähentynyt 
syljen eritys sairauden tai lääkitysten 
takia sekä leukojen alueelle kohdistu-
nut sädehoito. Hammashoitopalvelu-
jen käyttö vain oireiden hoitoon sekä 
nuorilla ja vanhuksilla säännöllisen 
hammashoidon päättyminen, hammas-
hoitopelko ja sosioekonomiset tekijät 
lisäävät myös hampaiden reikiintymis-
riskiä. Lapsilla reikiintymisalttiuteen 

liittyviä tekijöitä ovat pitkään jatkuva 
(>18 kk) yöaikainen tiheä imetys tai 
tuttipulloruokinta, lapsen, vanhempien 
tai sisarten viimeaikainen hampaiden 
paikkaushoito sekä lapsen tai sisarus-
ten nukutushammashoito. Iäkkäillä ja 
aikuisilla alttiutta nostavat runsas ham-
mashoitohistoria, toimintakyvyn lasku 
ja ympärivuorokautinen laitoshoito. 

Em. tekijät ovat yleisiä suomalaisten 
arjessa ja usein riskitekijät ovat myös 
uhka yleisterveydelle. Esimerkiksi suo-
malaisten hampaiden harjaus on kan-
sainvälisesti ja erityisesti muihin Poh-
joismaihin verrattuna vähäisempää. 
Tutkimusten mukaan pojat ja miehet 
harjaavat tyttöjä ja naisia harvemmin. 

Suussa näkyviä merkkejä alttiudesta 
reikiintymiselle ovat plakki, hoitamat-
tomat ja etenevät kariesvauriot, vä-
hentynyt syljen eritys, karieksen aihe-
uttamat tulehdukset, fistelit ja absessit 
sekä hampaiden poistot ja hampaiden 
juurihoidot edellisten 3 vuoden aikana. 
Lapsilla reikiintymisalttiuteen liittyviä 
tekijöitä ovat hampaiden puhkeaminen 
sekä kiilteen kehityshäiriöt, iäkkäillä 
paljastuneet hammaskaulat.

Yksilöllinen karieksen hallinnan 
suunnittelu edellyttää potilaan reikiin-
tymisriskin arvioimisen lisäksi kliinisen 
tutkimuksen, jossa selvitetään karies-
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vaurioiden syvyys ja aktiivisuus. Tutki-
muksen tukena voidaan käyttää kuitu-
valoa ja bitewing-röntgenkuvia tai uusia 
tutkimusmenetelmiä, joissa potilaalle 
ei aiheudu säderasitusta.

Karieksen hallintaan kaikilla kuu-
luvat:
– hampaiden huolellinen harjaus 

fluorihammastahnalla kahdesti 
päivässä kahden minuutin ajan 
(2x2+fluoritahna), ja hammasvälien 
puhdistus päivittäin yläkouluikäi-
sestä alkaen. 5-vuotiailla ja nuo-
remmilla suositellaan 1000 ppm 
fluoridia sisältävää hammastahnaa 
:n tahnaa ja 6 vuotta täyttäneillä 
1450 ppm fluorihammastahnaa.  

– säännölliset ja terveelliset ateriat ja 
välipalat 

– napostelun, sokeroitujen juomien 
ja makeisten tiheän ja runsaan 
käytön rajoittaminen

– vesi janojuomana

Jos kariesriski on koholla, selvite-
tään reikiintymisen syyt ja tehdään 

yksilöllinen karieksen hallintasuunni-
telma. Suunterveyden ammattilainen 
antaa yksilölliset ohjeet tehostettuun 
omahoitoon huomioiden hankalasti 
puhdistettavat kohdat ja jäännösplak-
kia tai alkavia, eteneviä kariesvaurioita 
sisältävät alueet. Lisäksi tehostettuun 
omahoitoon kuuluu:
– ruokavalion muokkaaminen ham-

paille terveelliseksi
– ksylitolituotteiden säännöllinen 

käyttö (≥ 5 g/päivä) 
– lisäfluoridi yksilöllisen suunnitel-

man mukaan esimerkiksi suuren-
tamalla hammastahnan käyttö-
määrää tai -tiheyttä tai ottamalla 
käyttöön fluoritabletit, -huuhteet 
tai -geelin. 16 vuotta täyttäneelle 
voidaan määrätä reseptillä 5 000 
ppm fluorihammastahnaa.

Vastaanotolla tehtävillä yksilölli-
sen karieksen hallintasuunnitelman 
toimenpiteillä pyritään pysäyttämään 
alkavien, etenevien vaurioiden etene-
minen esimerkiksi:
– paikallisin fluorikäsittelyin 

– pysyvien poskihampaiden pinnoit-
tamisella ja hammasvälien vau-
rioiden pysäyttämisellä käyttäen 
resiini-infiltraatiotekniikkaa

Korjaavaa hoitoa tarvitaan, jos vau-
rion etenemistä ei voida muuten py-
säyttää. 

Karieksen hallinnassa on huomioita-
va lasten erityisasema, ettei esim. pik-
kulasta totuteta sokerin käyttöön ja että 
heitä suojellaan mutans streptokokki 
-tartunnalta.  Huoltajien tehtävä on 
huolehtia, että lapsen hampaat pestään 
aamuin illoin fluoritahnaa käyttäen aina 
yläkouluikään saakka. On huolehditta-
va sellaisten henkilöiden päivittäisestä 
hampaiden hoidosta, jotka eivät syystä 
tai toisesta kykene itse huolehtimaan 
suunsa terveydestä, esim. iäkkäät hen-
kilöt. 

Onnistunut karieksen hallinta on 
kliinisesti havaittavissa siitä, että ham-
paat ovat puhtaat eikä eteneviä karies-
vauriota ole. Hyvän suunterveyden 
kannalta on tärkeää, että suomalaiset 
saavat elää terveellisessä ympäristössä 
ja yhteiskunnan eri toimijat edistävät 
suunterveyttä.

 
Lähteet ja koko teksti löytyy verkkosivulta:  https://www.

kaypahoito.fi/hoi50078#readmore
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