Katsaus

Suun sieni-infektiot
Irja Ventä, Susanna Paju, Sirkku Niissalo, Jarkko Hietanen ja Yrjö Konttinen

Candida albicans on tavallisin suun kliinisiä sieni-infektioita aiheuttava hiivalaji. Se on
opportunistinen patogeeni, jota esiintyy 3–77 %:lla väestöstä. Runsas kasvu tulkitaan
infektioksi vasta, jos potilaalla on oireita tai limakalvoilla on havaittavissa muutoksia.
Sienitulehduksen kliinisinä oireina esiintyy limakalvon kipua, polttelua, makuaistin muutoksia, verenvuotoa tai »karvaista» tunnetta. Altistavista tekijöistä tavallisimpia ovat
proteesien käyttö, antibiootit, kortikosteroidit ja puolustusmekanismien heikkeneminen.
Erityisryhmien hoidon seurauksena on kehittynyt resistenttejä sienikantoja. Tämän takia
suositellaan ensisijaisesti imeytymättömiä, paikallisia lääkkeitä, mutta systeemisten lääkkeiden annon helppous ja potilaan hoitomyöntyvyys on myös otettava huomioon. Onnistuneen hoidon ja uusintainfektioiden ehkäisyn perustana on paikallisten ja yleisten
altistavien tekijöiden tunnistaminen ja hoitaminen.

S

uun sieni-infektiot jaetaan uusimman luokitusehdotuksen mukaan primaarisiin ja sekundaarisiin muotoihin (Samaranayake ym.
1990, Axell ym. 1997, Stanford ja Rivera-Hidalgo 1999) (taulukko 1). Uudella luokittelulla
on haluttu selventää aiempaa varsinkin siksi,
että HIV:n myötä on ilmaantunut uusia ja epätavallisia sieni-infektioita. Kaikkia luokittelun sisältämiä infektioita ei siten esiinny kenties koskaan avohoidon lääkärin ja hammaslääkärin
vastaanotolla. Tässä kirjoituksessa keskitytään
tavallisimpiin sienitulehduksiin.
Akuutti sienitulehdus esiintyy joko sammaksena tai erytematoottisena, punoittavana infektiona. Sammas eli pseudomembranoottinen
muoto on tunnetuin suun sieni-infektio. Kyseessä on valekalvo, joka irtoaa harsotaitoksella
pyyhittäessä, ja sen alta paljastuu punoittava ja
verestävä limakalvo (kuva 1). Akuutti erytematoottinen sienitulehdus (kuva 2) on kuitenkin
tavallisin suussa esiintyvä sieni-infektio, ja tämä
käsite korvaa uudessa luokituksessa aiemman
atrofisen muodon. Kyseinen tulehdus syntyy esimerkiksi potilaan käyttäessä laajakirjoista antiDuodecim 2001;117:369–79

Taulukko 1. Uusin ehdotus suun sieni-infektioiden luokitukseksi (Samaranayake ym. 1990, Axell ym. 1997, Stanford ja
Rivera-Hidalgo 1999).
Primaarisesti suussa
esiintyvät

Sekundaarisesti suussa
esiintyvä

Akuutti sieni-infektio
Pseudomembranoottinen
(sammas)
Erytematoottinen
Krooninen sieni-infektio
Pseudomembranoottinen
Erytematoottinen
Hyperplastinen
Nodulaarinen
Plakkimainen
Kandidaan liittyvät muutokset
Proteesistomatiitti
Angulaarinen keiliitti
Mediaaninen romboidinen
glossiitti
Kandidan superinfektoima keratinisoitunut primaarinen muutos
Leukoplakia
Lichen planus
Lupus erythematosus

Yleissairaudesta johtuva
mukokutaaninen sieniinfektio

bioottia. Jo tavanomaiset antibiootit, kuten penisilliini, erytromysiini ja tetrasykliini, saattavat
laukaista akuutin tulehduksen.
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Kuva 1. Suun
peudomembranoottinen sienitulehdus eli
sammas. Sienirihmakasvusto yhdessä
keratoottisen debriksen, tulehdussolujen,
irronneiden epiteelisolujen, bakteerien ja
fibriinin kanssa
muodostaa valekalvon
limakalvon pinnalle.
Valekalvo voidaan
pyyhkäistä pois
harsotaitoksella,
jolloin sen alta
paljastuu ärtynyt ja
tulehtunut limakalvo.
(Luvalla julkaisusta
Scully ym. 1996).

Kuva 2. Akuutti erytematoottinen sieni-infektio. Laajakirjoinen antibiootti muuntaa noin 400–500 bakteerilajista koostuvaa suun normaaliflooraa niin, että hiiva saa yliotteen. Kliinisesti voidaan havaita punoittavia limakalvomuutoksia ja kielen
rihmanystyjen atrofiaa. (Luvalla julkaisusta Scully ym. 1996).
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Krooninen sienitulehdus voi ilmetä monella
eri tavalla: pseudomembranoottisena, erytematoottisena, hyperplastisena, nodulaarisena tai
plakkimaisena. Sammas on tavallisimmin akuutti sairaus, mutta se voi olla myös krooninen.
Krooninen, erytematoottinen infektio esiintyy
useimmiten suulaessa mutta voi paikantua
muuallekin. Punoitus ei rajoitu proteesin peittämälle alueelle ja eroaa siten proteesistomatiitista. Hyperplastiset, nodulaariset ja plakkimaiset
sienitulehduksen muodot ovat väriltään valkoisia, eikä näitä muutoksia voi raaputtaa pois.
Niitä löytyy tavallisimmin posken tai suupielen
limakalvolta tai kielen selästä. Näytepala on aiheellinen dysplasia-asteen määrittämiseksi, jos
sieni-infektio liittyy leukoplakiseen limakalvomuutokseen.
Kandidaan liittyviä sienitulehduksia ovat proteesistomatiitti, angulaarinen keiliitti ja kielen
mediaaninen romboidinen glossiitti (taulukko 1). Proteesistomatiitissa osa- tai kokoproteesin peittämä limakalvo on punoittava ja atrofinen (kuva 3). Hiiva tarttuu myös proteesin pohja-aineena käytettävään huokoiseen polymetyylimetakrylaatti-muoviin. Proteesistomatiittiin
I. Ventä ym.

Kuva 3. Proteesistomatiitti. Huono suuhygienia ja varsinkin
yläproteesin käyttö
suosivat hiivan kasvua. Kliiniset muutokset rajoittuvat yläproteesin peittämän limakalvon alueelle.
Hammasproteeseissa
käytettävät huokoiset
pohjamuovit muodostavat kandidalle erinomaisen kasvualustan. (Luvalla julkaisusta Scully ym. 1996).

Kuva 4. Kandidakasvu yhdessä proteesin aiheuttaman mekaanisen ärsytyksen
kanssa voi johtaa myös suulaen papillaariseen liikakasvuun. Pelkkä antimykoottinen lääkitys ei aina riitä, vaan
lääkehoidon jälkeen on syytä arvioida
jäljelle jääneen hyperplastisen kudoksen
kirurgisen poiston tarve.

liittyy usein suulaen tulehduksellista papillaarista hyperplasiaa (kuva 4). Toinen suun sienitulehduksen erityismuoto on angulaarinen keiliitti
(kuva 5), jota esiintyy proteesipotilailla sekä
raudan-, folaatin- tai B12-vitamiininpuutostiloissa. Angulaarisessa keiliitissä on monesti hiivan
lisäksi mukana sekundaarinen bakteeri-infektio,
joka on usein stafylokokin aiheuttama. Kolmas
Suun sieni-infektiot

sieni-infektion erityisilmentymä on mediaaninen
romboidinen glossiitti (kr. rhombos = ruutu)
(kuva 6). Se sijaitsee kielen keskiviivassa, sen
proksimaaliosassa, kielen selässä aivan vallinystyjen edessä. Kyseessä on suunnikkaan muotoinen punertava, vaalea tai nodulaarinen alue, jolta puuttuvat kielen rihmanystyt. Alue on usein
sekundaarisesti kandidan infektoima.
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Neljänteen sieni-infektioiden ryhmään (taulukko 1) luokitellaan valkeat limakalvomuutokset, jotka ovat pinnaltaan keratinisoituneita ja
vasta sekundaarisesti kandidan infektoimia. Sellaisia ovat leukoplakia, lichen planus ja lupus
erythematosus. Keratiinia hyväksi käyttämällä
kandida pystyy tunkeutumaan sairauden muuttamaan suun limakalvoon.

Altistavat tekijät

Kuva 5. Suupielten angulaarinen keiliitti. (Luvalla julkaisusta
Scully ym. 1996).

Kuva 6. Mediaaninen romboidinen glossiitti kielen keskiosassa, jossa rihmanystyt ovat atrofioituneet. (Luvalla julkaisusta
Scully ym. 1996).
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Altistavat tekijät voidaan jakaa paikallisiin ja
yleisiin (taulukko 2). Sammasta esiintyy erityisesti pikkuvauvoilla ja vanhuksilla. Kantajuutta
osoittavaa hiivakasvua on todettu 43 %:lla alle
kaksivuotiaista (Hannula ym. 1999). Yhtenä
mahdollisena tartunnan lähteenä pidetään äidin
synnytyskanavaa. Taudille altistava tekijä on
normaalin, hiivan kanssa kilpailevan suun flooran puuttuminen.
Tärkeitä hiivalle altistavia paikallisia tekijöitä ovat huono suuhygienia ja hammasproteesien käyttö. Varsinkin huonosti istuvat, ympäri
vuorokauden käytössä olevat kokoproteesit luovat hiivalle otolliset olosuhteet. Angulaarisen
keiliitin altistava tekijä on proteesipotilaan purennan madaltuminen ja litistyneisiin suupieliin
muodostuneet poimut, jotka ovat jatkuvasti syljestä kosteat ja sekundaarisesti hiivan infektoimia.
Aikuispotilaalla hyvin tärkeä sienitulehdukselle altistava tekijä on syljen erityksen väheneminen, joka saattaa johtua useasta eri syystä,
kuten Sjögrenin oireyhtymästä, antikolinergisten lääkkeiden käytöstä, masennuksesta tai ahdistuksesta ja se on tavallinen iäkkäillä potilailla yleensäkin (Shay ym. 1997, Konttinen ym.
1999). Iäkkäillä, pitkäaikaissairaanhoitoa saavilla, proteeseja käyttävillä potilailla on hiivan
kantajuutta todettu enemmän kuin muilla (Shay
ym. 1997).
Kortikosteroidihoito altistaa sieni-infektiolle
heikentämällä paikallisesti soluvälitteistä immuunipuolustusta. Erityisesti astman hoitoon
käytettävät inhaloitavat kortikosteroidit ovat
suun hoitoperäisen ja sekundaarisen sienitulehduksen aiheuttajia. Lisäksi monien suun
limakalvosairauksien – mm. punajäkälän – hoiI. Ventä ym.

Taulukko 2. Tavallisimpia suun sieni-infektiolle altistavia tekijöitä vaikutuspaikan perusteella jaoteltuna.
Paikallisia altistavia tekijöitä

Systeemisiä altistavia tekijöitä

Normaalin bakteerikasvuston puuttuminen
vastasyntyneillä
Huono suuhygienia hammasproteeseja
käyttävällä
Kuiva suu
Angulaarinen keiliitti
Mediaaninen romboidinen glossiitti
Inhaloitavat kortikosteroidit
Leukoplakiset muutokset

Antibiootit
Diabetes, Downin syndrooma, APECED ja pitkälle
edenneet syövät
Immuunivajaustilat, kuten HIV-infektio tai IgA-puutos
Immunosuppressiivinen hoito
elinsiirtopotilailla, syöpätaudeissa, autoimmuunitaudeissa, nivelreumassa
Sädehoito sylkirauhasten alueelle

APECED = autoimmuunipolyendokrinopatia-kandidiaasi-ektodermidystrofia

toon käytetään paikallisia kortikosteroideja, jotka altistavat sienikasvulle, ja infektion kehittymistä onkin tarkkailtava. Hyvin tärkeitä paikallisia suun sienitulehdukselle altistavia tekijöitä
ovat erilaiset leukoplakiset muutokset, joihin
histologisesti liittyy hyperkeratoosia. Keratinisoitunut kudos tarjoaa edullisen kasvualustan
hiivalle, sillä sienet voivat käyttää keratiinia hyväkseen.
Suun sienitulehdus saattaa olla HIV-infektion
ensioire immuunijärjestelmän alkaessa pettää.
Etenkin nuorten aikuisten vaikeahoitoisessa
suun sienitulehduksessa HIV-infektio on suljettava pois. Ruokatorven sieni-infektio (esofagiitti) on kolmanneksi yleisin HIV-diagnoosiin
johtava liitännäissairaus. Todettaessa riskipotilaalla suun sienitulehdus, on kysyttävä esofagiitin oireita (ruokailuun liittyvä polttava kipu rintalastan takana).
Laajakirjoinen antibiootti altistaa sienitulehdukselle estämällä bakteerien tarttumista limakalvoon ja siten lisäämällä sienen kasvumahdollisuuksia. Seurauksena on tavallisesti suun
akuutti, erytematoottinen sieni-infektio, joka on
varsin kivulias. Systeemisiä sieni-infektiolle altistavia tekijöitä ja sairauksia on esitetty taulukossa 2 (Kostiala 1991, Syrjänen 1995). Sieniinfektio on usein seurausta monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Pään ja kaulan sädehoidon aikana positiivisten sieniviljelytulosten osuuden
on todettu lisääntyvän 43 %:sta 75 %:iin (Ramirez-Amador ym. 1997). Harvinaisempia altistavia tekijöitä on olemassa vielä muitakin; tässä
on mainittu vain kliinisesti tärkeimmät.
Suun sieni-infektiot

Erotusdiagnostiikka
Suun sieni-infektion diagnosointi pelkästään
kliinisin perustein on usein vaikeaa tai jopa
mahdotonta. Tyypillisessä tapauksessa, varsinkin sammaksen esiintyessä vastasyntyneellä, kliininen löydös oikeuttaa diagnoosiin ilman viljelyä. Sienitulehduksen ilmentymät ovat kuitenkin varsin moninaisia, esiintyyhän muutoksia
paitsi pseudomembranoottisina hyperkeratooseihin ja leukoplakioihin liittyneinä myös punertavina, hyperplastisina, nodulaarisina ja
plakkimaisina muutoksina. Suun limakalvoilla
saattaa esiintyä punertavaa erytroplasiaa tai
useita erilaisia valkeita, hyperkeratoottisia muutoksia, kuten punajäkälä eli lichen, likenoidi reaktio tai leukoplakia. Tupakoitsijan suulaen
muutokset saattavat tuottaa erotusdiagnostisia
vaikeuksia asiaan perehtymättömälle. Papillaarinen muutos suulaessa on yleensä mekaanisen
ärsytyksen aiheuttama ja sekundaarisesti sienen
infektoima. Sieneen liittymättömät, virusten aiheuttamat rakkulaiset muutokset voivat esiintyä suulaessa muistuttaen pienten sylkirauhasten avautumistiehyiden tulehdusta, kun taas hyperplastiset virusten aiheuttamat muutokset
(syylät ja fokaalinen epiteliaalinen hyperplasia)
esiintyvät muissa paikoissa. Karttakielen erottaminen akuutista erytematoottisesta sieni-infektiosta ei ole aina kliinisesti helppoa.
Suun sienitulehduksen tietyt muodot aiheuttavat suun limakalvojen kirvelyä ja polttelua.
Sieni-infektion aiheuttaman suun polttelun ja
kirvelyn pitäisi kadota sienilääkityksellä yleensä
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jo viikossa. Suupoltteesta (burning mouth) on
kysymys silloin, kun suussa ei todeta objektiivisia löydöksiä eikä taustallakaan ole osoitettavissa mitään puutosta tai tautitilaa (Laine ym.
1999). Suupolte on tavallista iäkkäämmillä naisilla. Siihen ei ole tehokasta hoitoa, eikä sitä
pidä hoitaa rutiinimaisesti sienilääkkeillä. Jos
suupoltteen hoidossa tarvitaan lääkitystä, se
noudattelee kroonisen kivun lääkehoitoa (esimerkiksi trisykliset masennuslääkkeet).

Diagnoosi
Tavallisimmat potilaan ilmoittamat oireet ovat
makuaistin muutos, suun limakalvon kipu tai

polttelu, verenvuoto tai »karvainen» olo suussa. Mikäli oireisiin liittyy jokin objektiivinen
löydös tai altistava tekijä, sieni-infektion diagnoosi varmistetaan viljelyllä. Sammaksen kliininen löydös on taudille ominainen ja voidaan
diagnosoida ilman viljelyä. Vastaanotoilla viljelyyn käytetään Suomessa yleisesti Dentocult CA
-kasvualustaa, joka sisältää lääketehtaan muunnelman Nickersonin polysakkaridialustasta
(Axell ym. 1985) (kuva 7). Väärien negatiivisten tulosten osuus tätä menetelmää käytettäessä
on Axellin ym. (1985) tutkimuksen mukaan
12 %. Suun sienitulehdusta epäiltäessä raaputetaan näyte epäillystä limakalvomuutoksesta, havaittavasta valerihmastosta tai kielen selästä va-

A

C

D

B

Kuva 7. Sieniviljelyn tekeminen (A–C) ja tuloksen tulkinta (D). Kasvualustaa säilytetään kolme vuorokautta lämpökaapissa
+ 37 °C:ssa tai viikko 18–25 °C:ssa.
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nupuikolla tai spaattelilla, minkä jälkeen se levitetään kasvualustaan kuin voi leivälle. Optimaalisen kasvun saamiseksi näytepurkin kansi
suljetaan vain kevyesti. Kielen selkä on hyvä
näytteenottokohta, koska siinä on todettu tiheämpi kandidakasvusto kuin muualla suun limakalvoilla (Arendorf ja Walker 1980).
Kliinisen mikrobiologian laboratoriossa hiivasienten pikadiagnostiikkaan sopii lisäksi
ChromAgar-viljelyalusta, jolla voidaan tunnistaa eri lajeille pesäkekasvun värin perusteella
neljä tavallisinta, kliinisesti merkittävää Candida-lajia (albicans, glabrata, tropicalis ja krusei).
Laboratoriossa viljelyyn voidaan käyttää lisäksi
Saboraud’n agaria, josta jatkotunnistukset tehdään. Candida albicansille tehdään yleensä ns.
ituputkitesti, joka antaa vastauksen kahdessa
tunnissa. Muiden Candida-lajien tunnistukseen
käytetään morfologian ja biokemiallisten testien
yhdistelmää. Yhä useammat laboratoriot ovat
kuitenkin siirtyneet ChromAgarin käyttöön,
koska se säästää yhden päivän lopullisen diagnoosin saamisessa kyseisten hiivasienten toteamisessa. Lajinmääritys ei komplisoitumattomassa infektiossa ole välttämätöntä. Laitoshoidossa
olevilta potilailta on löydetty 136 eri sienilajia,
ja valtalaji on ollut C. albicans (noin 70 %), ja
lisäksi on osoitettu C. glabrataa noin 10 %:lla,
C. tropicalista ja C. kruseita parin prosentin verran ja harvinaisia lajeja vielä vähemmän (BudtzJörgensen ym. 2000).
Normaaliväestössä hiivakasvua on todettu hyvin vaihtelevasti, 3–77 %:lla; keskimääräinen
osuus on ollut 44 % (Arendorf ja Walker 1980).
Edellytys suun sieni-infektiolle on, että potilaan
normaaliflorassa esiintyy sientä. Kyseessä on siis
opportunistinen patogeeni ja sen aiheuttama endogeeninen infektio. Runsas kasvu tulkitaan infektioksi vasta, jos potilaalla on oireita tai limakalvoilla on havaittavissa muutoksia. Kandidakasvu arvioidaan semikvantitatiivisesti. Seuraavaa luokitusta voidaan käyttää (Oricult-N/Dentocult-CA): ei kasvua, 1–20 pesäkettä, 21–100
pesäkettä, yli 100 pesäkettä, jolloin yli 20 pesäkettä voidaan tulkita infektioksi ja alle 20 pesäkettä kantajuudeksi (Budtz-Jörgensen ym. 2000).
Kun kudosnäyte on aiheellinen suun limakalvomuutoksen diagnosoimiseksi, näytteestä voiSuun sieni-infektiot

daan samalla tehdä PAS-värjäys, jolla hiivasienirihmat erottuvat parhaiten. Rihmat kulkevat
yleensä kohtisuoraan epiteelin parakeratoottista
pintarakennetta vastaan (kuva 8). Hiivasienen
rihmoja ei yleensä esiinny muualla kuin aivan
epiteelin uloimmissa kerroksissa. Jo rutiinivärjäyksinä käytetyissä hematoksyliini-eosiini- ja
Verhoeff-van Giesonin värjäyksissä todetaan
neutrofiilisten leukosyyttien muodostamia mikroabsesseja epiteelin uloimmissa osissa. Ne viittaavat yleensä hiivasieni-infektion mahdollisuuteen, jonka PAS-värjäys sitten vahvistaa. Lamina propriaa luonnehtii yleensä varsin voimakas
krooninen plasmasoluvaltainen tulehdus. Proteesistomatiitin yhteydessä ei epiteelissä yleensä

Kuva 8. Suun lichen planusta sairastavan limakalvonäytteen
pinnassa näkyy useita PAS-värjäyksessä positiivisesti värjääntyviä hiivasienirihmoja. Ne kulkevat kohtisuoraan poikki epiteelin
parakeratiinikerroksen.
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todeta hiivasienirihmoja, koska hiivasienet sijaitsevat proteesin huokoisessa muovimateriaalissa. Kroonisen hyperplastisen sieni-infektion
on esitetty olevan – joskaan ei WHO:n luokituksessa – premaligni leesio, ja noin 50 %:ssa
tapauksista todetaan epiteelissä dysplasiaa
(Soames ja Southam 1998). Eräiden Candidalajien tiedetään kehittävän lisäksi nitrosamiineja, jotka ovat karsinogeenisia. Krooniselle hyperplastiselle sienitulehdukselle on tyypillistä
epiteelin akantoosi sekä ohuiden ja paksujen
epiteelialueiden vuorottelu (kuva 9). Elektronimikroskopia on osoittanut kandidan olevan solunsisänen parasiitti, joka kasvaa epiteelisolun
sytoplasmassa. Ei ole selvää, onko kroonisessa
hyperplastisessa sienitulehduksessa kyseessä primaarisesti leukoplakia, jossa esiintyy sekundaarisesti hiivasienikasvua, vai primaarisesti hiivasieni-infektio, joka kroonisena aiheuttaa epiteelin hyperplasiaa ja akantoosia.

Suun komplisoitumatonta sienitulehdusta sairastavan potilaan tutkimuksiin eivät kuulu sieniviljely koepalasta, verestä tai ulosteesta, sieninäytteen sivelyvalmisteet, sienen elektronimikroskooppinen osoitus, seerumin sienivasta-aineet tai kandidan antigeenien, mannaanin tai
beetaglukaanin osoitus verestä, kandidan PCRtyypitys ja virtsan D-/L-arabinitolisuhteen mittaus (Richardson ja Kokki 1999).

Hoito
Altistavien tekijöiden eliminointi on ensiarvoisen tärkeää sieni-infektiota hoidettaessa. Muuten lääkehoito on turhaa. Sialopeniaa voidaan
hoitaa syljen eritystä stimuloimalla, esimerkiksi
parafiinipalaa pureskelemalla. Syljen eritystä stimuloivien kolinergisten lääkkeiden – mm. pilokarpiinin (tällä indikaatiolla ei saatavissa Suomessa) – käyttö edellyttää, että potilaalla esiin-

Kuva 9. Kroonista hyperplastista sieni-infektiota sairastavan näytepalassa epiteeli on pinnaltaan parakeratoottinen. Epiteeli on
myös hyperplastinen ja akantoottinen, ja sen ylimmissä kerroksissa on todettavissa neutrofiilisten leukosyyttien muodostamia
mikroabsesseja. Lamina propriassa on sekatulehdus, jossa plasmasolut ovat enemmistönä. Hiivasienirihmat saadaan helpoimmin
näkyviin PAS-värjäyksellä.
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tyy vielä merkittävästi stimuloitavissa olevan
syljen eritystä. Sokerittomien nesteiden ja tekosylkien käytöstä voi olla apua. Hiilihydraattien
ja makeiden aineiden usein toistuva syönti altistaa sieni-infektiolle.
Astmapotilaille suositellaan suun huuhtomista vedellä inhaloitavien kortikosteroidien käytön jälkeen, jolloin kortikosteroidien paikallinen hiivan kasvua edistävä vaikutus suun limakalvoilla vähenee. Diabeteksen tasapainoon on
kiinnitettävä huomiota.
Hiivasienen uusintainfektion mahdollisuudet
on eliminoitava. Suu- ja proteesihygieniaa on
tehostettava. Proteesien puhdistukseen suositellaan esimerkiksi proteesiharjan ja astianpesuaineen toistuvaa käyttöa, minkä jälkeen hammasproteesit huuhdellaan hyvin. Myös natriumhypokloriittiliuokseen (0.02 %) upottaminen tulee kysymykseen (Baysan ym. 1998, Webb ym.
1998); sen jälkeen proteesi on huuhdeltava huolellisesti ennen käyttöä. Ongelmana on aineen
valkaiseva vaikutus. In vitro -tutkimus on osoittanut klooriheksidiiniliuoksen (0.2 %) tappavan
kahdessa minuutissa kaikki tutkitut hiivalajikkeet, Torulopsis glabrataa lukuun ottamatta
(Pizzo ja Giuliana 1998). Mikroaaltouunin käyttö vesiastiaan upotetun proteesin desinfioinnissa (60 Hz:n uuni, viisi minuuttia täydellä teholla) vaikuttaa varsin lupaavalta menetelmältä
(Dixon ym. 1999), mutta metalliosia sisältäville
proteeseille se ei sovellu. Proteesien puhdistamiseen on myös kotioloihin soveltuvia ultraäänilaitteita, mutta niiden tehosta sieniin ei ole tietoa. Proteesien pohjaaminen tai jopa kokonaan
uusien proteesien valmistaminen voi olla joskus
aiheellista, koska huokoiseen pohjamuoviin tarttunut hiivasieni saattaa olla kroonisen tai toistuvan sieni-infektion syynä.
Proteesistomatiitin hoidossa voidaan käyttää
mikonatsolia sisältävää hammasproteesilakkaa,
jolla proteesit käsitellään kolme kertaa viikon
välein. Angulaarisen keiliitin hoitoon käytetään
erilaisia yhdistelmävoiteita, esimerkiksi natamysiiniä, neomysiiniä ja hydrokortisonia sisältävää
emulsiovoidetta (esim. Pimafucort, 2–4 kertaa
päivässä kahden viikon ajan).
Moni potilas kannattaa lähettää hammaslääkärille paikallisten altistavien tekijöiden poistaSuun sieni-infektiot

miseksi. Proteesistomatiittiin liittyvä suulaen papillaarinen hyperplasia ei aina parane pelkästään sienilääkkeellä. Lääkehoidon jälkeen arvioidaan jäljelle jääneen hyperplastisen kudoksen
määrä. Mikäli liikakasvu on häiritsevää, sen kirurginen poistaminen voi joskus tulla kysymykseen. Hammasproteesin uusiminen tai ainakin
pohjaaminen on samanaikaisesti suositeltavaa.
Suun sieni-infektioiden lääkehoidosta esitellään tässä vain sellaiset lääkkeet, joiden käyttö
on suulääketieteessä vakiintunutta. Lääkitykseksi suositellaan usein 10 mg:n amfoterisiini B
-imeskelytabletteja, joista käytetään neljästi vuorokaudessa neljän viikon ajan. Kuivasuiselle potilaalle imeskelytabletin käyttö voi kuitenkin olla
hankalaa. Lääke on hinnaltaan edullinen verrattuna atsoliryhmän lääkkeisiin. Amfoterisiini B
ei juuri imeydy ruoansulatuskanavasta, joten sillä ei ole merkittäviä lääkeaineinteraktioita.
Mikonatsoligeeli (2 %) sopii erityisesti kuivan suun sieni-infektion hoitoon. Geeliä levitetään suuhun 2.5 ml neljästi vuorokaudessa neljän viikon ajan. Mikonatsoligeelin etuna on, että
sitä voidaan käyttää myös hammasproteesien
hoitoon proteesistomatiitissa. Sillä on lisäksi antibakteerista vaikutusta. Mikonatsolin lääkeaineinteraktiot on otettava huomioon.
Ainoastaan paikallisesti vaikuttavia, imeytymättömiä sienilääkkeitä on Suomessa saatavilla
kaksi erilaista. Fungistaattista nystatiinimikstuuraa käytetään 1 ml neljästi vuorokaudessa 4–6
viikon ajan. Fungisidisten natamysiinitippojen
annos on aikuisilla 1 ml 4–6 kertaa vuorokaudessa, kunnes leesiot ovat hävinneet. Näitä tippoja voivat käyttää myös raskaana olevat ja imettävät. Eri sienilääkkeiden yhdistämistä ei suositella (Ruutu ja Karvonen 1995), joskin nystatiinin ja amfoterisiini B:n samanaikainen käyttö voi
tulla kysymykseen itsepintaisissa infektioissa.
Erityisryhmien toistuvien sieni-infektioiden
hoidon myötä on kehittynyt varsinkin atsoliryhmän sienilääkkeille resistenttejä sienikantoja.
Tämän takia paikallista sienilääkitystä suositellaan ensimmäiseksi vaihtoehdoksi komplisoitumattomaan sienitulehdukseen (Powderly ym.
1999). Systeemiset atsoliryhmän lääkkeet pitäisi
nykykäsityksen mukaan varata vaikeita infektioita varten. Käytännössä kuitenkin systeemisten
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sienilääkkeiden käytön helppous ja myös potilaiden hoitomyöntyvyys ovat ainakin Suomessa
johtaneet systeemisten sienilääkkeiden suurempaan suosioon suun tavanomaisen sieni-infektion hoidossa (Meurman 1998).
Vakiintunut ja suosittu lääke aikuisten suun
sieni-infektioon on flukonatsoli (50 mg:n kapseli kerran päivässä kahden viikon ajan). Kiireisille aikuisille, joille lääkkeen hinta ei ole esteenä, tämä on sopiva vaihtoehto. Atsoliryhmän
lääkkeitä määrättäessä on huomioitava interaktiot mm. syklosporiinin ja varfariinin kanssa.
Profylaksi voi tulla kyseeseen toistuvan sieniinfektion takia (esim. diabeetikolle flukonatsolia 50 mg kerran viikossa). Myös joissakin immunosuppressiotapauksissa, esimerkiksi HIVpotilailla, saattaa tulla kyseeseen profylaktinen
sienilääkitys flukonatsolilla tai itrakonatsolilla
(Goa ja Barradell 1995). Koska HIV-lääkkeillä
on runsaasti lääkeaineinteraktioita, päätös sieni-infektion hoidosta kuuluu HIV-potilasta hoitavalle infektiolääkärille.
Pikkuvauvojen sammaksen hoitoon sopivat
nystatiini ja natamysiini. Sitruuna- tai puolukkamehun, booraksiglyseriinin tai gentiaanavioletin käytöstä ei ole tieteellistä näyttöä. Laitoshoidossa olevien vanhusten suun sieni-infektion
hoito voi resurssien puutteessa olla ongelmallista. Mikäli tässä kirjoituksessa annetut ohjeet eivät ole käytännössä mahdollisia, proteesin puhdistus ja pitäminen poissa suusta ja kuivana vähintään kuusi tuntia vuorokaudessa, esimerkiksi yön yli, on suositeltavaa (Shay ym. 1997,
Budtz-Jörgensen ym. 2000).

Hoidon seuranta
Lääkehoidon tulos voidaan varmistaa ottamalla
uusi viljelynäyte noin 10–14 vuorokauden kuluttua lääkityksen lopusta. Potilaan oireet ja kliininen löydös ovat myös ratkaisevia. Jälkitarkastuksessa päätetään myös mahdollisen leukoplakisen limakalvomuutoksen jatkohoidon tarpeesta. Sienitautiin viittaavien oireiden tai löydösten
uusiutuessa on arvioitava uudelleen mahdollisten jäännösinfektioitten (proteesistomatiitti, angulaarinen keiliitti) ja hiivalle altistavien tekijöitten (taulukko 2) olemassaoloa, sienen tyypitystä lajitasolle tai harvemmin lääkeaineresistenssiä. Kliininen resistenssi (hoitomyöntyvyys,
altistavat tekijät) voidaan erottaa todellisesta resistenssistä tekemällä laboratoriossa kannan antibioottiherkkyysmääritys sekä E-testillä että
kiekkomenetelmällä. Seurantaviljelyn merkitys
on nykyisin entistä tärkeämpi, koska sekundaarisesti suussa esiintyvien sieni-infektioiden ja resistenttien kantojen esiintyvyys on lisääntynyt.
C. albicansin lisäksi tunnetaan yli sata muuta
kandidalajia, joista jotkut saattavat olla vaikeita hoitaa (Stanford ja Rivera-Hidalgo 1999).
Flukonatsoliresistenssiä on todettu C. albicansin
lisäksi myös C. krusei- ja C. glabrata -lajeissa
(Goa ja Barradell 1995, Milan ym. 1998, Franz
ym. 1999, Powderly ym. 1999). Resistenssiä on
lisäksi todettu kehittyneen AIDS-potilailla myös
itrakonatsolille ja ketokonatsolille (Milan ym.
1998).
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Mitä opin
1. Hiivan kantajuutta esiintyy väestössä keskimäärin
a) 2 %
b) 44 %
c) 87 %
2. Suun sieni-infektio diagnosoidaan tavallisimmin
a) kudosnäytteestä PAS-värjäyksellä
b) Dentocult CA -sivelynäytteestä
c) elektronimikroskooppisesti
d) kliinisesti
3. Viljelyssä todettu runsas hiivakasvu tulkitaan infektioksi, jos
a) potilaalla on kirvelyä suussa
b) potilaan mielestä makuaisti on muuttunut
c) poskien limakalvoilla suupielessä on kiinteää valkoista muutosta
d) suupielet ovat verestävät ja auki
4. Komplisoitumaton suun sieni-infektio hoidetaan hammasproteesia käyttävällä potilaalla
a) vähentämällä hiivapitoisia ruokia
b) mikonatsolilla
c) proteesin puhdistusta tehostamalla
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