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Tiivistelmä      

Hammasperäiset,  eli  odontogeeniset  infektiot  muodostavat  merkittävän  osan  suuonteloperäisistä  infektioista. 
Komplisoituessaan  ne  aiheuttavat  vakavan  uhkan  potilaan  terveydelle.  Paikallisesti  levitessään  odontogeeninen 
infektio muodostaa  märkäkertymiä.  Se  voi myös  aiheuttaa  vaikeita  etäinfektioita,  joista  vakavimmat  ovat 
aivoabskessi,  endokardiitti  ja  sepsis.  Infektiopesäkkeen  hoitaminen  vaatii  usein  sairaalahoitoa  ja  kirurgisia 
interventioita. Toisinaan potilaan vitaalielintoimintojen turvaaminen vaatii hoitoa teho-osastolla. Yleisimmät syyt 
tehohoidolle ovat hengitystieongelmat ja sepsis sekä niihin liittyvät hemodynaamiset ongelmat. 
 
Toisinaan  hammaslääketieteelliset  toimenpiteet  aiheuttavat  potilaalle  sairaalahoidon  tarpeen.  Osalla  potilaista 
hampaan  poistot  ja  juurihoidot  alamolaareiden  alueella  aiheuttavat  infektion  leviämisen.  Mikäli  potilas  on 
immunosupressiossa lääkityksen tai sairauden vuoksi, on infektion leviämisen riski kohonnut. Oikea-aikaisella ja 
riittävän  laajakirjoisella  mikrobilääkityksellä voidaan  syvän  infektion  kehittymistä  vähentää.  Sairaalahoidon 
aikana potilaat tarvitsevat usein infektiosaneerausta kirurgisesti. 
 
Tässä tutkimuksessa selvitetään vakaviin suun- ja kaulanalueen infektioihin liittyviä tekijöitä sekä odontogeenisen 
infektion erityispiirteitä.  Tutkimuksessa  on  pyritty  selvittämään  hammaslääketieteellisten  toimenpiteiden 
vaikutusta potilaiden sairastumisessa vakaviin hammasperäisiin infektioihin. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille 
mikrobiologisten  tekijöiden  vaikutusta  sairaalajakson  pituuteen  ja  hoidon  intensiteettiin. Tutkimuksen 
potilasaineisto  kerättiin  takautuvasti  sairaalainfektiorekisteristä  ajalta  1.1.2009-31.5.2013  (53kk).  Haku  tuotti 
yhteensä 1241 tulosta. Aineistosta rajattiin pois alaikäiset, syöpätautipotilaat ja elektiivistä hoitoa saavat potilaat, 
jolloin lopulliseksi tutkimusaineistoksi jäi 436 tapausta. Niille potilaille, jotka tarvitsivat tehohoitoa sairaalajakson 
aikana,  haettiin  tehohoidon  tietojärjestelmästä  hoidon  tarvetta  ja  intensiteettiä  kuvaavia  riskipisteitä  (Liite  1). 
Odontogeeninen  infektio  määritettiin  potilaan  tulodiagnoosista,  sairaalajaksoa  edeltävästä 
hammaslääketieteellisestä  toimenpiteestä  ja  sen  ajankohdasta  sekä  sairaalajakson  aikaisesta 
hammaslääketieteellisestä toimenpiteestä ja diagnoosista. Odontogeenisiä infektioita aineistossa esiintyi 64 (14,7 
%)  tapausta,  joista  8  (4 %)  joutui  tehohoitoon.  Kaikista  sairaalahoitoon  joutuneista  odontogeenisistä  potilaista 
puolet (n=32) olivat perusterveitä.  
 
Tutkimus  osoittaa  odontogeenisen  infektion johtavan  herkemmin  tehohoitoon  kuin  muut  suun- ja  kaulanalueen 
infektiot.  Odontogeenisten  infektioiden  yhteydessä  hengityslaitehoito  ja  verenkierrontukilääkkeiden  tarve  on 
suurempaa  sekä  sairaalajakson  kesto  on  pidempi  verrattuna  ei-hammasperäisiin  infektioihin.  Mikrobiologisissa 
tutkimuksissa  penisilliiniresistenssitekijän  ilmenemistä  esiintyy  useammin,  mikä  heikentää  antibioottien 
tehokkuutta.  Tutkimustulokset  antavat  viitettä  siitä,  että  hammaslääketieteessä  yleisesti  käytettyjen  antibioottien 
kirjo voi olla riittämätön suojaamaan potilasta syvien infektioiden kehittymiseltä tietyillä potilailla. Tämä huomio 
vaatii kuitenkin laajemman tutkimuksen aiheesta. Tulokset osoittavat odontogeenisen infektion vakavuuden myös 
perusterveillä potilailla. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Akutisoitunut  hammasperäinen,  eli  odontogeeninen  infektio  voi  aiheuttaa  potilaalle 

yleistyneen  infektion  tai  etäinfektion.  Infektion  paikallisen  leviämisen  merkkejä  ovat 

abskessit  ja  selluliitit.  Yleistyneen  infektion  merkkeinä  on  bakteremia  veressä  ja  kehittyvä 

sepsis. Erikoissairaanhoito on tarpeen, kun infektio ja siihen liittyvä reaktiivinen kudosödeemi 

uhkaavat  potilaan  hengitysteitä.  Korkeakuumeiset  ja  yleisinfektion  oireista  kärsivät  potilaat 

tulisi  myös  ohjata  erikoissairaanhoitoon  (Richardson  ym,  2010).  Hammasperäisiin 

paikallisesti  leviävä  infektio  voi  aiheuttaa  syvän  kaulan  alueen  infektion,  jonka  mortaliteetti 

on  8  %:n  luokkaa.  Syvä  odontogeeninen  infektio  voi  levitä  anatomisia  tiloja  myöten  aina 

mediastinumiin  asti,  jolloin  potilas  on  kriittisesti  sairas.  Selviytyäkseen  näistä  infektioista 

kirurgiset toimenpiteet ovat välttämättömiä. Syvien kaulainfektioiden etiolgiassa ensisijainen 

aiheuttaja on hammaskaries. Karieksen ehkäisy ja varhainen hoito onkin ensisijaisen tärkeää 

estettäessä syvien kaulainfektioiden syntyminen  (Bove, 2015). 

 

Sairaalassa  hoidetuista  vakavista  odontogeenisista  infektiopotilaista  kolmasosa  ajautuu 

tehohoitoon.  Vakavan  odontogeenisen  infektion  seurauksena  potilaan  heikentynyt 

terveydentila  lisää  riskiä  hengenvaarallisille  komplikaatioille.  Keskeinen  tekijä  vakavaan 

syvään  infektioon  on  hoitoon  hakeutumisen  viive.  Tämä  edelleen  vaikeuttaa 

hoitotoimenpiteitä  ja  heikentää  potilaan  ennustetta  merkittävästi  (Lindqvist  ym.  2006). 

Tehohoidon  yleisiä  syitä  näillä  potilailla  ovat  hengitysteiden  äkillisen  ahtautumisen  lisäksi 

sepsis,  akuutti  hengitysvaje  (ARDS)  ja  perussairauden,  kuten  diabeteksen,  ajautuminen 

huonoon  hoitotasapainoon.  Hengitysteiden  turvaamiseksi  tarvitaan  toisinaan  ilmateiden 

trakeostomointia,  mutta  nykyään  käytössä oleva  fiberoskooppinen  intubaatiotekniikka  on 

vähentänyt  sen  tarvetta.  Mikäli  potilaan  perussairaudet  eivät  ole  hoitotasapainossa,  hidastuu 

myös kudosten paraneminen, jolloin osassa potilastapauksia voi syntyä vakava komplikaatio 

infektion edetessä intrakraniaalitilaan tai mediastinumiin (Lindqvist ym, 2015).  

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään suun- ja kaulanalueen infektion vuoksi sairaala- ja tehohoitoa 

saaneiden  potilaiden  esiintyvyyttä  ja  hoidon  erityispiirteitä.  Tutkimuksessa  verrataan 

odontogeenisiä  ja ei-odontogeenisiä  infektioita.  Tutkimuksen  aineisto  käsittää  potilaat,  jotka 

ovat  olleet  sairaalahoidossa  Oulun  yliopistollisessa  sairaalassa  ajalla  tammikuu  2009 – 

toukokuu 2013.  Tutkimuksessa  analysoidaan  sairaalahoitoa  vaatineiden  potilaiden  ja 
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tehohoidossa  olleiden  potilaiden  insidenssiä  sekä  tehohoidossa  olleiden  potilaiden  hoidon 

vaatimia resursseja. Tutkimuksessa myös selvitetään suuonteloperäisiä taudinaiheuttajia sekä 

niiden yhteyttä hammaslääketieteellisiin toimenpiteisiin ja mikrobilääkitykseen. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS  

 

 

2.1 Yleistä suun- ja kaulanalueen infektioista 

 

Terveessä  tilanteessa  ihmisen  suuontelossa  on  dynaaminen  tasapaino  mikrobiomin  ja  isännän 

välillä, millä on suora yhteys koko elimistön terveyteen ja sairastavuuteen. Tämän homeostaasin 

järkkyessä  mikrobiomin  koostumus  muuttuu  ja  johtaa  uhkaan  terveydelle.  Suuontelossa  tämä 

ilmenee yleisimmin karieksena ja parodontiittina (Devine ym, 2000). Suurin osa leukojen alueen 

syvistä  infektioista  on  lähtöisin  hampaiden  kroonisista  tulehduksista,  jotka  hoitamattomina 

saattavat komplisoida potilaan yleissairauksia ja aiheuttaa intensiivisiä sairausjaksoja.  

 

Krooniset  odontogeeniset  infektiot  heikentävät  mm.  diabeteksen  hoitotasapainoa  ja  lisäävät 

kardiovaskulaarisairauksien  riskiä  (Richardson  ym,  2010).  Lisäksi  vaikea-asteinen 

odontogeeninen  infektio  vaikuttaa  koko  elimistöön  lisäämällä  proinflammatoristen  sytokiinien 

(interferoni  gamma,  IL-1-beta,  TNF-alfa,  IL-17A,  IL-8  ja  CCL2/MCP-1)  tuotantoa.  Nämä 

tulehdusmediaattorit  stimuloivat  yksilön  tulehdusvastetta  ja  voimistavat  reagointia 

taudinaiheuttajia  vastaan  (Abdo  ym,  2016).  Immunosupressiivisessa  tilassa  olevat  potilaat 

lääkityksen  tai  sairauden  vuoksi,  ovat  korkeammassa  riskiluokassa  saada  yleistyneen  fataalin 

hammasperäisen  infektio. Hoitamaton  hampaisto  muuttaa  suun  mikrobiomia  gram-positiivisista 

kokkivaltaisista  bakteereista  yleisterveydelle  vaarallisiksi  anaerobisiksi  gram-negatiivisiksi 

sauvabakteereiksi, joita ovat mm. fusobacterium- ja prevotellalajeja (Richardson ym, 2010).  

 

2.2 Suuontelon keskeisiä puolustusmekanismeja  

 

Ihmisen  suuontelossa  on  useita  fyysisiä  ja  fysiologisia  tekijöitä  puolustautumisessa  mikrobeja 

vastaan.  Yksi  keskeisin  puolustusmekanismi  on  syljen  eritys,  mikä  on  seurausta  parotis-, 

submandibulaari- ja  sublinguaalirauhasien  rauhassolukon  toiminnasta  autonomisen  hermoston 

säätelemänä.  Sylkeä  tuotetaan  keskimäärin  0,5-1  litraa  vuorokaudessa.  Seroosia  sylkeä  erittyy 

parotisrauhasesta,  joka  muodostaa  pääosan  kokonaiserityksestä.  Sen  eritystä  stimuloi 
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parasympaattisen  hermoston  kolinerginen  aktivaatio.  Mukoottista  sylkeä  erittyy 

submandibulaarirauhasen toimesta, joka on laadultaan korkeampi viskoosista johtuen sen musiini 

glykoproteiineista.  Tätä  eritystä  stimuloi  puolestaan  sympaattisen  hermoston  alfa- ja 

betareseptorien  aktivaatio.  Musiineiden  rakenteessa  on  proteiinirunkoon  kiinnittyneitä 

hiilihydraattiketjuja,  joiden  sokerikoostumus  vaihtelee  huomattavasti.  Tämän  seurauksena 

musiinit  voivat  kiinnittyä  erilaisille  pinnoille,  kuten  bakteereiden  reseptoreihin.  Tämän 

seurauksena  muodostuu  ominainen  mikrobiomi,  jolla  on  antimikrobinen  vaikutus  (Autti  ym, 

2003).  Syljen  glykoproteiineista  proliini  edistää  kalsiumin  sekä  fosfaatin  varastoitumista  ja 

histidiini  estää  tehokkaasti  hiivasienten  kasvua.  Muita  syljen  antimikrobisia  proteiineja  ovat 

lysotsyymi,  laktoferriini,  peroksidaasit  ja immunoglobuliinit  (Richardson  ja  Seppänen  2010). 

Sylkirauhasten  plasmasolujen  erittämä  immunoglobuliini-A  on  merkittävin  vasta-aine 

puolustuksessa mikrobeja vastaan. Syljessä on lisäksi luokan G ja M vasta-aineita, mutta niiden 

tehokkuus puolustuksen kannalta ei ole yhtä merkitsevää (Hedman ym, 2011).  

 

Glykoproteiinien  ja  immunoglobuliinien  lisäksi  syljessä  on  antimikrobiaktiivisia  proteiineja, 

jotka  pyrkivät  estämään  bakteerien  aineenvaihduntaa  sekä  estämään  niiden  kiinnittymistä 

reseptoreihin.  Antimikrobiaktiivisilla  proteiineilla  on  lisäksi  bakteereja  suoraan  tuhoavia 

vaikutuksia. Mikäli potilas kärsii kserostomiasta myös antimikrobiproteiinien määrä on vähäinen. 

Tällöin  suuontelon  mikrobisto  kasvaa  lähes  rajoituksetta.  Antimikrobiaalisten  ominaisuuksien 

ohella  syljellä  on  vahva  huuhteleva  vaikutus,  mikä  omalta  osaltaan  estää  mikrobien  liiallista 

inkubaatiota.  Suun  kokosylki  muodostaakin  dynaamisen  suojaverhon  elimistön  suojaksi.  Se 

suojaa  limakalvoja  sekä  hampaita  bakteereilta,  sieniltä  ja  viruksilta  estäen  näitä  tunkeutumasta 

elimistöön. Syljen hapon puskurointiominaisuus pyrkii pitämään suuontelon pH:n tasolla, joka ei 

suosi kariogeenisten bakteerien kasvua (Autti ym, 2003). Sylkeen tihkuu lisäksi limakalvojen läpi 

ja  ientaskunesteen  kautta  puolustusjärjestelmän  osatekijöitä  muualta  elimistöstä  vahvistamaan 

tätä paikallista mikrobipuolustusta (Hedman ym, 2011).  

 

Syljen  ohella  normaalifloora  on  keskeinen  tekijä  suun  ulkopuolisia  mikrobeja  vastaan. Se 

verhoaa  kaikkia  suuontelon  pintoja  ja  antaa  monimuotoisuudessaan  vahvan  suojan  suun 

ulkopuolisia taudinaiheuttajia vastaan. Terveessä suuontelossa bakteerilfloora muodostuu pääosin 

gram-positiivisista  kokkibakteereista,  mutta  krooninen  infektio  suuontelossa  johtaa  herkästi 
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tämän  mikrobiomin  muuttumiseen  anaerobisten  gramnegatiivisten  sauvabakteerien  suuntaan 

(Richardson ja Seppänen 2010).  

 

Hammasytimen  puolustautuminen  mikrobeja  vastaan  toimii  samojen  periaatteiden  mukaisesti 

kuten  missä  tahansa  elimistön  sidekudoksissa.  Mikrobiärsytyksen  alkaessa  käynnistyy 

pulpakudoksessa  reaktiot,  jotka  pyrkivät  estämään  infektion  etenemisen  kohti  hampaan 

juurikanavaa  ja  sitä  kautta  hampaan  ulkoista  tilaa.  Näitä  reaktioita  ovat  yleinen  vasodilataatio, 

hyperremia,  antigeenien  ja  vasta-aineiden  väliset  reaktiot,  sytokiinien  ja  muiden 

tulehdusmediaattoreiden  induktio  sekä  fagosytoosin  käynnistyminen  puolustussolujen  toimesta. 

Näiden  yleisten  tulehdusvasteiden  lisäksi  hammasytimessä  on  mekaanisia  toimintoja,  jotka 

pyrkivät  rajaamaan  infektion  etenemistä.  Pulpanesteen  virtaus  kohti  hampaan  perifeerisiä  osia, 

dentiinikanavien  sklerotisoituminen  ja  uudishammasluun  muodostus  odontoblasiten  toimesta 

estävät  infektiota  leviämästä  hampaan  syvempiin  osiin.  Mikäli  bakteeri-invaasion  etenemistä  ei 

saada  estetyksi,  johtaa  tämä  infektion  etenemiseen  hampaan  juuren  apikaalialueelle.  Hampaan 

juurenkärjen alueelle luukudokseen syntyvä apikaalinen infektiopesäke on käytännössä lähes aina 

juurikanavissa olleiden bakteereiden aiheuttama (Haapasalo ym, 2009).  

 

Puolustusreaktioiden  ohella  myös  mikrobit  pyrkivät  suojautumaan  elimistön 

immuunipuolustustekijöitä  ja  muita  antimikrobiaalisia  tekijöitä  vastaan  erityisesti  geenien 

ilmenemisen välityksellä. Mitä vanhempi infektoituneen suun mikrobiomi on, sitä enemmän sillä 

on  resistenssiä  elimistön  omalle  ja  ulkoapäin  tuodulle  antimikrobiaalisille  tekijöille.  Mikrobit 

pystyvät suojautumaan fagosytoosilta muun muassa erittämiensä ekstrasellulaaristen polymeerien 

avulla  (Devine  ym,  2000).  Näitä  tuotteita  ovat  ennen  kaikkea  beetalaktamaasientsyymit,  jotka 

voivat  hajoittaa  mikrobilääkkeitä  tehottomiksi.  Penisilliinin  rakenteen  betalaktaamirengas  on 

näiden  mikrobin  erittämien  entsyymien  pääasiallinen  kohde,  mikä  johtaa  penisilliinin  tehon 

laskemiseen.  Beetalaktamaaseja  on  olemassa  enemmän  laajakirjoisempia,  jolloin  myös 

kefalosporiinien  ja  karbapeneemien  antimikrobiaalinen  tehokkuus  häviää  (Jalava  ym,  2013). 

Mikrobien  geeneissä  tapahtuvat  mutaatiot  nostavat  bakteerien  happotoleranssia  ja  yleensäkin 

toleranssia  antimikrobiaalisia  faktoreita  vastaan.  Tämä  laskee  edelleen  penisilliinin  ja 

tetrasykliinien  tehokkuutta.  Bakteerien  tuottamien  leukotoksiinien  tuotto  immobilisoi 

leukosyyttien  kemotaksiaa  ja  heikentää  potilaan  mahdollisuutta  puolustautua  näitä  mikrobeja 
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vastaan  entisestään.  Infektoituneen  suun  mikrobiomi  lisäksi  heikentää  elimistön  pro-

inflammatorista  vastetta,  jolloin  elimistön  immuunireaktiot  eivät  käynnisty  odotetulla  tavalla. 

Infektion  syvetessä  keskeiset  patogeenit  omaavat  myös  synenergismiä,  jolloin  niiden 

patogeenisyys nousee (Devine ym, 2000). 

 

2.3 Suun mikrobiologia 

 

Valtaosa  ihmisen  mikrobeista  sijaitsee  ruuansulatuskanavassa.  Bakteerien 

kokonaisaineenvaihdunta  on  varsin  tehokasta  ja  sitä  voidaan  pitää  verrannollisena  maksan 

metaboliakykyyn.  Tämän  vuoksi  homeostaasin  on  pysyttävä  tasapainossa.  Suuontelo  tarjoaa 

bakteereille  ihanteellisen  kasvupaikan  ja  sen  bakteerifloora  koostuu  yli  700:sta  bakteerilajista. 

Näistä  dominoivia  lajeja  yksilössä  on  20-30  (Devine  ym,  2000).  Suuontelon  bakteereista  mitkä 

tahansa  voivat  olla  tautia  aiheuttavia,  opportunistisia  patogeeneja.  Verenkierron  välityksellä  ne 

saavat mahdollisuuden levittäytyä ympäri kehoa. Hankalimmillaan bakteerit aiheuttavat potilaalle 

vakavia etäinfektioita tai yleistyneen sepsiksen. Usein odontogeenisen infektion taustalta löytyy 

potilaan  omahoidon  laiminlyönti,  tietämättömyys,  mutta  myös  hammaslääkäripelko.  Toisinaan 

odontogeeninen  infektio  voi  kehittyä  hammaslääketieteellisen  toimenpiteen  komplikaationa 

(Soinila ja Voutilainen, 2007).   

 

Olosuhteet  suuontelossa  ovat  bakteerien  inkubaatiolle  ovat  erittäin  suosiollisia,  sillä  sopiva 

kosteus,  oikea  lämpötila  ja  ravintoaineiden  rikkaus  tarjoaa  ihanteellisen  kasvuympäristön. 

Suuontelon  mikrobien  voimakas  kolonisoituminen  selittyy  osittain  laajoilla  tarttumapinnoilla  ja 

uurteilla,  joihin  mikrobit  voivat  jäädä  suojaan  antimikrobisilta  tekijöiltä.  Hoitamaton  suu  suosii 

plakin  muodostusta  ja  edelleen  mikrobien  voimakasta  lisääntymistä.  Aikuisen  henkilön 

hammasplakki  sisältää  yhdessä  milligrammassa  yli  kymmenen  miljardia  mikro-organismia. 

Plakin  kumuloituessa  myös  suuontelon  mikrobiomin  profiili  muuttuu,  jolloin  anaerobiset  gram- 

negatiiviset  bakteerit  alkavat  ottamaan elintilaa  terveyteen  assosioituvilta  gram-positiivilta 

aerobisilta  bakteereilta.  Plakin  ohella  erilaiset  hammaslääketieteelliset  toimenpiteet  ja  laitteet 

lisäävät  mikrobien  kolonisaatiota  merkittävästi.  Virheellisesti muotoiltu  täytemateriaali, 

proteettiset  ratkaisut  ja  oikomiskojeet synnyttävät laajoja  kasvualustoja  mikrobeille.  Katteiset 

hammasproteesit  tarjoavat  laajan  mikrobireservin  ja  jatkuvan  infektion  lähteen.  Mikäli 
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hampaistossa  on  syventyneitä  ientaskuja  tai  aktiivisia  kariesleesioita,  lisäävät nämäkin  tekijät 

bakteerien kokonaismäärää merkittävästi (Hedman ym 2011).  

 

2.4 Syvät hammasperäiset kaulan- ja suunalueen infektiot  

 

Suuntelon  yleisimpiä  infektoita  ovat  kovakudoksen  kariesinfektiot  ja  hampaan  tukikudoksen 

parodontiitti-infektiot.  Kariesvaurio  syntyy  bakteerien  sokerifermentaation  jälkeisen  hapon 

myötävaikutuksesta.  Streptococcus  Mutans  ja  laktobasillit  pystyvät  sokerifermentaatioon. 

Karieksen  patogeneesin  ensivaiheessa  hampaan  pinnan  kiille  vaurioituu  lisääntyneen 

happokuorman  seurauksena.  Tämä  johtaa  hammaskiilteen  kiderakenteen  demineralisaatioon, 

jolloin  syntyy  yhteys dentiiniin.  Dentiinikaries  leviää  dentiinitubuluksia  pitkin  ensin  hampaan 

ydinkudokseen,  jonka  jälkeen  juurikanavien  kautta  juurenkärjen  ulkopuolelle  leukaluuhun 

aiheuttaen apikaalisen infektiopesäkkeen (Hedman ym. 2011).  

 

Parodontiitissa  mikrobit  ensin  rikastuvat  syventyneessä  ientaskussa,  josta  ne  pystyvät 

invasoitumaan  sidekudoksen  puolelle  taskuepiteelin  rikkoontumisen  seurauksena.  Tällöin 

elintilaa  lisänneet  gram-negatiiviset  bakteerit  aiheuttavat  paikallisesti  stimulaatiota  pro-

inflammatoristen  sytokiinien  erittymisessä.  Matriksin  metalloproteaasien  hajoittaessa  hampaan 

kiinnityskudoksia,  bakteeri-invaasio  etenee  syvemmälle  kudoksiin  (Uitto,  2014).  Mitä 

syvemmäksi tukikudostasku muodostuu sitä enemmän haitallisten anaerobisten bakteerien osuus 

kasvaa. Hampaan  ympäryskudosten  infektoitumisen  seurauksena  nämä  anaerobiset  gram-

negatiiviset  bakteerit  voivat  levitä  verenkierron  välityksellä  muualle  elimistöön  aiheuttaen 

etäinfektioita  tai  sepsiksen.  Parodontiittista  oirekuvaa  muistuttava  perikoroniitti,  voi aiheuttaa 

samansuuntaisen bakteeri-infektion. Infektoituneen viisauden hampaan tapauksessa potilaalle voi 

herkemmin  kehittyä  nielun  alueen  turvotusta  ja  suun  avautuminen  voi  rajoittua 

leukalukkomaisesti.  Perikoroniittinen  infektio  voi  edetä  tonsilloihin  sekä  edelleen  kaulan  syviä 

faskioita  myöten  aina  rintaontelon  välikarsinaan  saakka.  Toisinaan  paikallinen  odontogeeninen 

infektio  voi  aiheuttaa  potilaalle  kroonisen  poskiontelotulehduksen.  Tällöin  sinuiitin  etiologiasta 

voi löytyä hampaan apikaalinen infektiopesäke (Hedman ym. 2011).  

 

Lapsilla  maitohampaan  periapikaalinen  infektio  leviää  helposti  poskionteloon,  josta  se  voi 
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aiheuttaa orbitaalisen abskessin joko läpäisemällä suoraan orbitan pohjan tai seulaluun onteloiden 

kautta.  Hankalimmillaan  tila  aiheuttaa  silmän  proptoosia,  näkökyvyn  heikkenemistä  ja  jopa 

kuoleman  (Arunkumar,  2016).  Tällöin  odontogeenisen  infektion  aiheuttama  sinuiitti  etenee 

kallon  sisään  ja  aiheuttaa  subduraalisen  empyeeman.  Tila  on  harvinainen,  mutta  mahdollinen 

sinuiitin komplikaatio erityisesti immunosupressiivilla potilailla (Frendo ym, 2016). 

 

Suun  limakalvojen  sienilajit  ovat  luonteeltaan  opportunistisia  mikrobeja,  jotka  voivat  aiheuttaa 

potilaalle  sairaalahoitoa  vaativan  vakavan  infektiotilan.  Yleistyneen  kandidoosin  syntymiseen 

tarvitaan  yleensä  paikallista  tai  systeemistä  immunosupressiota.  Yleistynyttä  kandidoosia 

tavataan  Sjögrenin  syndrooman,  HIV:n  ja  postopretatiivisen  sädehoidon  yhteydessä.  (Konttinen 

ym. 2014.) 

  

Leukaluun  tulehduksista  osteiitti  on  kohtalaisen  yleinen,  mutta  osteomyeliitti  puolestaan 

harvinaisempi.  Osteomyeliitti  syntyy  pääsääntöisesti  hammasperäisen  infektion  seurauksena, 

mutta  se  voi  toisinaan  levitä  leukojen  alueelle  verenkierron  välityksellä  myös  muualta 

elimistöstä.  Akuutissa  osteomyeliitissä  luun  sisäinen  paine  nousee  paikallisen  infektion  ja 

tulehdusreaktion seurauksena. Tällöin alueen verenkierto vaikeutuu, mikä johtaa luun hypoksiaan 

ja  lopulta    sen  nekrotisoitumiseen  (Richardson  ja  Seppänen  2010).  Luukuolion  synnyttyä 

muodostuu  märkää,  joka  voi  perforoida  luun  periosteumin  sekä  levitä  paikallisesti 

pehmytkudoksiin  aiheuttaen  abscesseja  ja  fistelöintiä.  Toisinaan  märkä  leviää  periosteumin  alla 

luun  pintaa  myöten  aiheuttaen  osteomyeliitin  nopean  leviämisen  (Höök  ym.  2005).  Etiologisia 

tekijöitä  osteomyeliitin  syntymiseen  ovat  krooninen  hammasinfektio,  hampaan  poistoleikkaus, 

alaleuan  murtumat,  aktinomykoosi,  sädehoito  ja  solunsalpaajahoidot  (Richardson  ja  Seppänen 

2010). 

  

Vaikka  valtaosa  vakavista  kaulalle  levinneistä  infektioista  on  hammasperäisiä, voi  niiden 

aiheuttajana  toimia  myös  infektoitunut  risakudos.  Nielurisatulehduksen,  tonsilliitin,  yleisin 

komplikaatio  on  kurkkupaise.  Vakavimmillaan  tulehdus  voi  levitä  nieluun  ja  edelleen 

rintaontelon välikarsinaan, mutta myös kallon sisään kuten odontogeeninenkin infektio (Hedman 

ym.  2011).  Sylkirauhasen  bakteeri-infektio  on  myös  ei-odontogeeninen  suuontelon  infektio. 

Erityisesti parotisrauhasen bakteeritulehdus voi laukaista luonteeltaan vakavan infektion. Tila on 
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kuitenkin harvinainen ja tavataan ainoastaan lapsilla (Berge ym. 2005).  

 

2.5 Hammasperäisten paiseiden mikrobiologia  

 

Abcessilla  tarkoitetaan  paikallista  märkäkertymää,  jonka  histlogiassa  on  neutrofiilisia 

granulosyyttejä, bakteereita ja muuta kudosjätettä. Leesiota rajaa fibriinikapseli, joka muodostaa 

monionteloisia  toisiinsa  yhteydessä  olevia  rakenteita.  Aspiraattinäytteestä  saadaan  kliinisesti 

näytteeksi märkää. Selluliitilla, eli flegmonilla, tarkoitetaan bakteeriperäistä märkivää infektiota, 

joka leviää epätarkkarajaisesti löyhään sidekudokseen. Se etenee erityisesti syvään subcutikseen, 

mutta  myös  lihaskudokseen.  Leesiossa  on  niin  kutsuttuja  auttajabakteereita,  jotka  estävät 

absessimaisen  fibriinikapselin  muodostumista,  jolloin  selluliitti  voi  levitä  nopeasti  laajallekin 

alueelle. (Berge ym, 2005.)  

 

Alkuvaiheen odontogeenisen infektion mikrobit ovat selkeästi aerobisia tai fakultatiiveja. Näistä 

yleisimmät  lajit  ovat  Aginosus- ja  Viridans-streptokokit.  Näiden  lajien  hapenkulutus  ja 

metaboliatuotteet  luovat  pohjan  infektion  etenemiselle  sekä  anaerobisen  kudosinvasiivisemman 

mikrobiston kehittymiselle. Hammasperäiset märkäkertymät ovat yleensä muutaman bakteerilajin 

aiheuttamia  sekainfektioita,  joissa  erityisesti  anaerobiset  mikrobit  ovat  vallalla.  Anaerobisen 

sekaflooran  jälkeen  yleisimmät anaerobiset  bakteerit  ovat  Fusobakteeri- ja  Prevotellalajit. 

Fusobakteerien  suhteellisen  pitoisuuden  nousu  kudosleesiossa  ennustaa  vaikean  syvän  infektion 

kehittymistä.  Lisäksi lähes  kolmasosalla  fusobakteereista  tavataan penisilliiniresistenssiä 

betalaktamaasivälitteisesti.  Klindamysiiniresistenssiä  tavataan  puolestaan  koagulaasi  negatiivilla 

stafylokokeilla  ja  penisilliiniresistenssiä  lisäksi  Prevotella-lajeilla.  Herkkyysmääritysten 

perusteella  sopivimmat  antibiootit  märkäpesäkkeiden  hoitamiseksi  ovat  amoksisilliini  ja 

amoksisilliini  yhdistettynä  klavulaanihappoon.  Hyvä  antimikrobiaalinen  herkkyys  akuutissa 

vaiheessa on myös klindamysiinillä tai kefaleksiinin ja metronidatsolin yhdistelmällä. (Grönholm 

ym, 2012.)  
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2.6 Hammaslääketieteelliset toimenpiteet odontogeenisten infektioiden 

etiologiassa  

 

Hammaslääketieteelliset  toimenpiteet  aiheuttavat  hyvin  usein  bakteremian  potilaan 

verenkiertoon. Tavallinen mikrobiologinen löydös veren bakteeriviljelyssä on anaerobinen gram-

negatiivinen sauva, kuten Prevotella-lajin bakteeri. Bakteremia voidaan todeta hampaan poiston 

jälkeen  käytännösssä  aina  ja  70  %:lla  parodonttologisen  hoidon  seurauksena.  Kajoavista 

hoidoista  vähiten  bakteremiaa  aiheuttaa  endodonttinen  hoito,  jossa  bakteremiaa  tavataan 

kuitenkin  viidenneksellä  potilaista.  Hampaistoon  kohdistuvan  toimenpiteen  seurauksena 

mikrobeilla  kestää  alle  minuutin  niiden  saavuttaessa  sydämen,  keuhkot ja perifeerisen 

kapillaariverkoston.  Bakteremian  kestoon  vaikuttaa  keskeisesti  potilaan  immuunivaste  ja 

toimenpidettä edeltänyt mikrobilääkitys. (Kolltveit ym, 2000.) 

 

Infektiovahingot  muodostavat  lähes  kolmanneksen  korvatuista  potilasvahingoista 

hammaslääketieteessä.  Suurin  osa  infektiotapauksista  liittyy  epäasianmukaisesti  annettuun  tai 

laiminlyötyyn  antibioottiprofylaksiaan  tai  muuhun  anti-infektiiviseen  tukihoitoon.  Noin  10 % 

infektiovahingoista  liittyy  epäasianmukaisesti  suoritettuun  endodonttiseen  toimenpiteeseen. 

Eniten  laiminlyöntejä  antibioottiterapian  suhteen  tavataan  hampaan  poistojen  ja  juurihoitojen 

yhteydessä. Epäasianmukaisen antibioottiterapian tai sen kokonaan laiminlyömisen seurauksena 

potilas voi saada vakavia komplikaatioita. Yleisimmät potilaalle korvatut virheelliset hoidot ovat 

aiheuttaneet submandibulaarisia abcesseja tai selluliitteja. Seuraavaksi yleisin korvattu infektion 

aiheuttama potilasvahinko on sepsis ja endokardiitti. (Lindqvist ym. 2006.)  

 

2.7 Vakavan hammasperäisen infektion kehittyminen 

 

Vakavat akuutit infektiot suuontelossa voivat levitä nopeassa tahdissa ja olla luonteeltaan hyvin 

dramaattisia.  Tällöin  bakteeri-infektion  porttina  elimistöön  toimii  tavallisesti  infektoitunut 

hampaan  pulpakudos,  apikaalinen  parodontiitti  tai  siihen  liittyvä  abskessi  (Hedman  ym.  2011). 

Näistä infektiolähteistä bakteerit voivat levitä ympäri kehoa aiheuttaen yleistyneitä infektioita tai 

etäinfektioita. Paikallisen leviämisen komplikaatioina kehittyy selluliitteja ja absesseja, kun taas 
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systeemisen leviämisen komplikaationa muodostuu sepsis tai etäinfektio. Hampaiston kroonisten 

infektioiden ohella etiologiassa voi olla infektoitunut tonsilla, leukojen alueen kysta (Richardson 

ym,  2010).  Odontogeenistä  alkuperää  oleva  kysta  voi  aiheuttaa  infektion  leviämisen  kaulan 

syviin  faskioihin.  Tällöin  kysta  muuttaa  mandibulan  kortikaalista  luurakennetta  paine- ja 

eroosiovaikutuksellaan.  Sama  vaikutus  tunnetaan  keratokystisella  tuumorilla  (KCOT)  (Fin  ja 

Hamao-Sakamoto  2015).  Immuunisupressiopotilaat  ovat  yleisesti  alttiimpia  leukojen  alueen 

syvien  infektioiden  kehittymiselle  kuin  perusterveet  potilaat.  Erityisesti  diabetes  altistaa  syville 

infektioille sekä niiden komplikaatioille (Richardson ym, 2010).  

 

Leukojen  alueen  syvien  infektioden  kehittymisessä  infektio  leviää  aina  pienimmän  vastuksen 

ohjaamana,  jolloin  infektiopesäke  kehittyy  kudosaitioihin.  Yleisimpiä  aitioita infektiolle  ovat 

submandibulaari- ja  sublunguaalitilat.  Nämä  anatomiset  tilat  suosivat  erityisesti  mandibulan 

molaarin  tai  premolaarin  infektion  etenemistä  niihin.  Näistä  aitioista  on  suora  yhteys  nielun  ja 

kaulan  alueiden  syviin  rakenteisiin  aina  mediastinumiin  saakka.  Maksillaperäisissä 

odontogeenisissa  infektioissa  etenemisreitti  on  puolestaan  sinuksiin  tai  orbitan  pohjaan 

(Richardson  ym,  2010).  Odontogeeninen  infektio  aiheuttaa  satunnaisissa  tapauksissa  jopa 

aivoabskessin  verenkierron  välityksellä  (kaavio  1).  Ilman  asianmukaista  antimikrobihoitoa  voi 

suun alueen infektio aiheuttaa potilaalle vakavan letaalin sepsiksen (Berge ym, 2005).  
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Kaavio 1. Odontogeenisen infektion leviäminen ja vakavien komplikaatioiden syntyminen 
(Berge ym, 2005).  

 

2.8 Hammasperäinen endokardiitti  

 

Endokardiitilla  tarkoitetaan  mikrobien  aiheuttamaa  sydämen  sisäkalvon  tulehdusta,  joka  johtaa 

sen  läppärakenteiden  tulehdukseen.  Hoitamattomana  endokardiitti  johtaa  lähes  aina  kuolemaan. 

Tilan  aiheuttavat  tyypillisimmillään  streptokokit,  stafylokokit  tai  enterokokit.  Akuutin 

endokardiitin todennäköisin aiheuttajamikrobi on staphylococcus aureus. Infektoituneen sydämen 

läppärakenteen  vuoksi  potilaan  hemodynamiikka  muuttuu  septiseksi.  Subakuutissa 

endokardiitissa  potilas  taas  kuumeilee,  mutta  rajua  septistä  oireilua  ei  esiinny.  Pääasiallisin 

aiheuttajamikrobi  on  tällöin  suurella  todennäköisyydellä  streptococcus  viridans.  Valtaosalla 

Kariesleesio Ientasku Trauma 

Hammasytimen 
tulehdus 

Kruunumurtuma Infektio 

Hammasytimen nekroosi 

Apikaalinen ostiitti 

Flekmoni/sinuiitti Selluliitti Apikaalinen absessi 

Osteomyeliitti 

Bakteremia veressä 

Sepsis ja 
endokardiitti 

Aivoabskessi 
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endokardiittipotilaista  todetaan  positiivinen  mikrobilöydös  veren  bakteeriviljelyssä. Taudin 

etiologiassa aiemmat sydän- ja sydänläppäsairaudet lisäävät riskiä sairaudelle, mutta infektio voi 

kehittyä myös täysin terveeseen sydämeen. Endokardiittiriskin katsotaan olevan kohonnut myös 

sydämen  keinoläpän,  aiemmin  sairastetun  endokardiitin  tai synnynnäisten  sydänvikojen 

yhteydessä.  Hemodialyysiä  vaativa  munuaissairaus  tai  immunosupressiivinen  tila  lisäävät  riskiä 

sairaudelle.  Itse  taudissa  oireet  vaihtelevat  voimakkaasta  septisestä  sokista  ja  verenkierron 

kollapsista aina lievään pitkäaikaiseen kuumeiluun, joka voi aiheuttaa potilaalle tromboembolisia 

komplikaatioita  sekä  sydämen  akuutin  vajaatoiminnan.  Sydänperäinen  embolisaatio  aiheuttaa 

hankalimmillaan  potilaalle  aivohalvauksen,  mikä  käsittää  viidenneksen  kaikista  aivoinfarktin 

etiologisista syistä. Tällöin sydämen kammioissa oleva veri koaguloituu virtauksen hidastumisen 

ja  turbulenttisuuden  vuoksi,  mikä  on  seurausta  sydämen  sisäkalvon  vauriosta  ja 

hyytymisjärjestelmän  aktivaatiosta  (Kosonen  ja  Laine,  2013).  Tällainen  emblisaatio  voidaan 

todeta    20-40  %  endokardiittipotilaista  ja  sen  aiheuttamista  vegetaatioista.  Riskiä  emboluksen 

muodotumiselle lisäävät enterokokin ja stafylokokin aiheuttama infektio (Halinen ym, 2005).  

 

Parodontiitin  patogeenit  voivat  myös  aiheuttaa  endokardiitin,  jolloin tavallisin  löydös 

veriviljelyssä  on  Aggregatibacter  actinomycetemcomitans.  Karieksen  patogeeneista 

Streptococcus  mutans  voi  aiheuttaa  potilaalle  endokardiitin  aivohalvauskomplikaatioineen. 

Lisäksi  hammasfokusperäisen  Neisserian  on  raportoitu  aiheuttaneen  endokardiitteja. 

Endokardiitin  kehittymistä  hammaslääketieteellisten  toimenpiteiden  seurauksena  voidaan 

ehkäistä  asianmukaisella  antibioottiprofylaksialla.  Se  on  erityisesti  tarpeen,  mikäli  potilaalla  on 

synnynnäinen  sydänvika,  kammioväliseinäaukko,  sydämen läppävika  tai  keinoläppä. 

Antibioottisuoja on myös tarpeen, jos potilaalla on sydän- ja keuhkosiirre, AV- shuntti dialyysiä 

varten  tai  likvorin  shuntti  peritoneaalitilaan.  Antibioottisuojaa  tarvitaan  kaikissa  verisissä 

toimenpiteissä suuontelon alueella, mukaan lukien hammaskiven poisto ja pastapuhdistus. Mikäli 

joudutaan  tekemään  toimenpiteitä  infektioituneilla  alueilla,  on  antibioottisuoja  tarpeellinen 

kaikille  potilaille  (Soinila  ja  Voutilainen,  2007).  Endokardiitin  ehkäisyssä  on  kuitenkin 

muistettava  hyvän  suuhygienian  olevan  antibioottiprofylaksiaakin  tärkeämpää.  Infektoituneessa 

suussa pelkkä hampaiden harjaus aiheuttaa väliaikaisen bakteremian potilaan veressä ja kahdesti 

vuorokaudessa  suoritettava  harjaus  vastaa  bakteremian  suuruudessa  jopa  hampaan poistoa 

(Jokinen ym, 2008).  
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2.9 Nekrotisoiva faskiitti  

 

Nekrotisoiva faskiitti on nopeasti etenevä vakava korkean kuolleisuuden omaava infektio pään ja 

kaulan alueella. Neljäsosa näistä infektioista arvioidaan olevan hammasperäisen infektiofokuksen 

aiheuttama.  Tauti  vaatii  aina  tehohoitoa  sekä  kirurgisia  interventioita,  mutta  intensiivisestä 

hoidosta  huolimatta  kolmasosa  potilaista  menehtyy.  Usein  potilaalla  on  jokin  komplisoiva 

yleissairaus, joka altistaa rajun infektion kehittymiselle (Lindqvist ym, 2014). Taudissa bakteeri-

invaasio  leviää  ihonalaiskudoksessa  ja  syvissä  faskioissa  aiheuttaen  kudosturvotuksen  potilaan 

ilmateihin  nopealla  aikataululla  (Berge  ym.  2005).  Mikrobiologisesti  nekrotisoiva  faskiitti  on 

sekainfektio, jossa esiintyy sekä aerobisia että anaerobisia bakteereita. Sen spesifisiä aiheuttajina 

ovat  yleensä  virulentit  A-ryhmän  streptokokit.  Infektion  alkuvaiheessa  potilaan  iho  muuttuu 

kireäksi  ja  sileäksi,  jonka  jälkeen  ihoon  ilmestyy  epätarkkarajaisia  purppuran  värisiä  leesioita. 

Prosessin  edetessä  ihoon  tulee  rakkuloita  ja  alla  oleva  sidekudos  nekrotisoituu  verenkierron 

trombotisoituessa.  Lopulta  nekroosi  etenee  kohti  syvempiä  kerroksia  vain  muutamien  tuntien 

kuluessa (Lindqvist ym, 2014). 

 

2.10 Hammasperäinen mediastiniitti 

 

Mediastiniittilla  tarkoitetaan  suuonteloperäisten  bakteerien  sekainfektiota,  joka  etenee  suun, 

nielun  tai  kaulan  alueelta  lihasfaskioita  myöten  aina  rintaontelon  takaosaan.  Mediastiniitti  on 

vakava etenevä bakteeri-infektio, joka johtaa syvään sepsikseen ja usein potilaan menehtymiseen 

(Gabo ym, 1990). Tehokkain hoito tautiin on kirurginen infektion dreneeraus ja antibioottiterapia. 

Näistä  hoidoista  huolimatta  yli  viidesosa  potilaista  menehtyy.  Tavallisia  mikrobiologisia 

löydöksiä kudoshistologiassa ovat prevotella- ja peptostreptococcus-lajit   (Borer ym, 2015). 

 

Mediastiniitin voi toisaalta aiheuttaa trauma, nielunalueen abcessi, mutta yleisin infektiofokus on 

hampaistossa, mistä anaerobisen ja aerobisen bakteerien sekainfektio leviää (Gabo ym, 1990). 

Yleisimmin  aiheuttajahammas  sijaitsee  mandibulan  takaosassa  (Borer  ym,  2015).  Taudin 

patogeneesissä  odontogeeninen  abskessi  levittäytyy  parafaryngeaali- ja  submandibulaaritiloihin. 

Parafaryngeaalitilasta  on  suora  yhteys  kaulan  syviin  lihasfaskioihin.  Parafaryngeaalitila  onkin 
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taudin  eräänlainen  kriittinen  piste,  josta  abskessi  leviää  asteittain  kohti  retrofaryngeaalitilaa  m. 

styloglossusta  myöten.  Tämän  jälkeen  alkujaan  oleva  odontogeeninen  infektio  etenee  vapaasti 

mediastinumin takaosaan. Hyvin virulentissa bakteeri-invaasiossa bakteerit etenevät suoraan jopa 

lihasfaskioiden lävitse (Gabo ym, 1990). 
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3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT  

 

 

3.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Vakavien  hammasperäisten  sairaala- tai  tehohoitoa  vaatineiden  infektioiden  määrästä  tai 

ennusteesta  on  vähän  tietoa.  Tässä  tutkimuksessa  selvitetään  hammasperäisten  vakavien 

infektioiden  vaatimien  sairaala- ja  tehohoitojaksojen  määrää  Oulussa.  Tutkimuksella  pyritään 

selvittämään  hammasperäisten  vakavien  infektioiden  ennustetta  ja  hoidon  vaatimia  resursseja. 

Tutkimuksessa  myös  selvitetään  tehohoitoa  tarvinneille  potilaille  suoritetut 

hammaslääketieteelliset  toimenpiteet,  joilla  tarkoitetaan  kariologisia,  parodontaalisia, 

ortodonttisia,  suukirurgisia  ja  proteettisia  hoitoja,  mikäli  näillä  katsotaan  olevan  yhteys 

tutkittavaan  sairaalaajaksoon.  Lisäksi  tutkimuksessa  tuodaan  esille  mikrobipatogeeneja,  jotka 

ovat  diagnosoituja  potilaan  mikrobiologisista  tutkimuksista.  Mikrobiologisilla  tutkimuksilla 

tarkoitetaan  bakteremian  aiheuttamia  veriviljelypositiivisia  tutkimustuloksia ja 

kudosviljelynäytteitä.  

 

3.2 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuskysymysten asettelu:  

 

1. Odontogeenisen ja ei-odontogeenisen infektion mikrobiologiset eroavaisuudet. 

2. Edeltävän mikrobilääkityksen vaikutus sairaalajakson kestoon ja intensiteettiin. 

3. Tehohoidon tarpeen ja intensiteetin erot odontogeenisillä ja ei-  

odontogeenisillä infektioilla. 

4. Onko sairaalajaksoa edeltävällä hammaslääketieteellisellä toimenpiteellä vaikutusta  

sairaalahoidon kestoon ja intensiteettiin? 

5. Altistaako potilaan perussairaus odontogeeniselle infektiolle? 

 



! 17!

4. MENETELMÄT 

 

 

4.1 Tutkimusaineisto  

 

Tutkimusaineisto kerättiin  takautuvasti  sairaalainfektiorekisteristä  (SAI)  laskukaavalla 

”Infektioiden  määrä”.  Infektioluokaksi  valittiin  ”suuontelon  ja  kaulan  infektio”.  Aikajaksoksi 

valittiin 1.12009-31.5.2013 (53kk). Niistä potilaista, jotka olivat ajautuneet tehohoitoon, haettiin 

tehohoidon tietojärjestemästä hoidon tarvetta (liite 1) ja intensiteettiä kuvaavia riskipisteitä (liite 

2).  Odontogeeninen  infektio  määritettiin  potilaan  tulodiagnoosista,  sairaalajaksoa  edeltävästä 

hammaslääketieteellisestä  toimenpiteestä  ja  sen  ajankohdasta  sekä  sairaalajakson  aikaisesta 

hammaslääketieteellisestä  toimenpiteestä  ja  diagnoosista.  Hoitojaksoista  kerätyt  tiedot  ja  niiden 

lähteet on lueteltu taulukossa 1.  

 

 

Taulukko 1. Tutkimusaineiston lähteet ja potilasasiakirjoista haetut tiedot. 

 

Potilasasiakirjoista kerätyt 
tiedot 
 

Teho- ja tehovalvontapotilaan 
tietojen hakukohde 
 

Sairaalapotilaan tietojen 
hakukohde 
 

Ikä  Tehotietojärjestelmä Potilasasiapaperit 
Sukupuoli tehotietojärjestelmä Potilasasiapaperit 
Kotikunta Oberon Oberon 
Perussairaudet ja niiden 
diagnoosit 

potilasasiapaperit  Potilasasiapaperit 

Sairaalaan tulosyy ja 
diagnoosi 

tehotietojärjestelmä Potilasasiapaperit 

Sairaalaan tulopäivä 
Sairaalasta lähtöpäivä 

tehotietojärjestelmä Potilasasiapaperit 

Sairaalasta uloskirjauspaikka tehotietojärjestelmä Potilasasiapaperit 
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Sairaalajaksoa edeltävät 
hammaslääketieteelliset 
toimenpiteet ja niiden 
ajankohta. 
Hammasperäisen infektion 
tarkempi anatominen 
lokalisaatio. 
Hammaslääketieteellinen 
jatkohoidon suunnittelu sekä 
hoitojakson aikaisen 
hammaslääketieteellinen 
toimepide, diagnoosi ja 
jatkohoitosuunnitelma. 

potilasasiapaperit 
 
 
 
 

Oberon; hammaslääketieteelliset 
toimenpidekoodit / 
potilasasiapaperit 

Teholle tulopäivä 
Teholta poistumispäivä 

tehotietojärjestelmä  

Teho-osastolle ottaminen syy tehotietojärjestelmä  

Vasoaktiivisen ja 
inotrooppisen lääkityksen 
tarve 

tehotietojärjestelmä  

Sepsiksen kehittyminen ja 
septinen sokki 

tehotietojärjestelmä  

Hengityslaitehoito tehotietojärjestelmä  

Tehohoitojakson riskipisteet tehotietojärjestelmä  

Mikrobiologia ja 
sairaalajaksoa edeltävä 
mikrobilääkehoito 

potilasasiapaperit Oberon / potilasasiapaperit 

 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät ja tilastollinen käsittely  

 

Tutkimuksessa  vertailtiin  kahta  luokiteltua  muuttujaa: odontogeeniset  infektiot  ja  ei 

odontogeeniset  infektiot.  Tutkimusmenetelmäksi  valittiin  X
2 
Chi  Square  menetelmä,  jossa 

arvioidaan tutkittavien muuttujien keskinäistä riippuvuutta ja tulosten tilastollista merkitsevyyttä. 

Tehohoidon  riskipisteiden  ja  keston  suhteen  valittiin  kahden  luokittelemattomien  muuttujien 

testiksi Mann Whitney U-testi, koska muuttujat ovat jatkuvia. 

 

Odontogeeninen infektio määritettiin jokaiselle potilaalle luokin 1) odontogeeninen infektio ja 2) 

ei  odontogeenistä  infektiota.  Lisäksi  odontogeenisen  infektion  lokalisaatio  määritettiin  kuudella 

hammassekstantilla: 1) dd. 18-14, 2) dd. 13-23, 3) dd. 24-28, 4) dd. 38-34, 5) dd. 33- 43 ja 6) dd. 
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44-48.  Keskeiset  hammaslääketieteelliset  toimenpiteet  luokiteltiin  1)  endodonttinen  hoito 

edeltävästi, 2) hampaan poisto edeltävästi, 3) kariologinen hoito edeltävästi ja 4) abcessin inkiisio 

edeltävästi.  

 

Potilaat  jaoteltiin  ikävuosien  perusteella  kolmeen  luokkaan:  1) aikuiset,  käsittää  potilaat  iältään 

18-62 -vuotiaat, 2) iäkkäät, käsittää potilaat iältään 63-74 vuotta ja 3) vanhukset 75 vuotta ja sitä 

vanhemmat. Sairaalajakson kokonaispituus jaettiin kolmeen luokkaan: 1) alle kolme vuorokautta, 

2)  3-9  vuorokautta  ja  3)  yli  10  vuorokautta.  Potilaiden  perussairauksista  määritettiin  joko 

diagnosoiduksi  tai  ei  diagnosoiduksi  diabetes, sepelvaltimotauti  ja  krooninen  sydämen 

vajaatoiminta, krooninen maksa- tai munuaissairaus sekä obstruktiivinen keuhkosairaus (astma ja 

keuhkoahtaumatauti COPD).  

 

Mikrobiologisista  tutkimuksista  kudosmikrobeiksi  valittiin  Candida  albicans,  Staphylococcus 

aureus,  Fusobacterium,  Streptococcus  pneumoniae,  Haemophilus  parainfluenzae,  Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus alfa- ja betahaemolyticus, Prevotella intermedia ja muu määrittelemätön 

anaerobinen sekafloora.  

 

Kudosmikrobeista  määrittettiin  myös  niiden  betalaktamaasin  tuotanto.  Veriviljelyn  mikrobeiksi 

valittiin  Streptococcus  pyogenes,  Peptostreptococcus,  Fusobacterium  ja  Estheria  coli. 

Sairaalajaksoa  edeltäviksi  mikrobilääkkeiksi  tutkimuksessa  asetettiin  doksisykliini, 

klindamysiini,  siprofloksasiini,  fenoksimetyylipenisilliiini,  bentsyylipenisilliini,  kefuroksiimi, 

metronidatsoli,  amoksisilliini  ja  kefaleksiini.  Kaikki  mikrobiologiset  muuttujat  ja  hoitojaksoa 

edeltävät mikrobilääkkeet luokiteltiin erikseen: 1) kyllä tai 2) ei. Kaikista potilaista määritettiin 

tehohoidon tarve:  1)  tehohoidettu  tai  2)  ei  tehohoitoa.  Tehohoidon  riskipisteitä  ja  tehohoidon 

kestoa tarkasteltiin jatkuvina muuttujina. Kaikista potilaista katsottiin lisäksi hengityslaitehoidon 

ja vasoaktiivisen hoidon tarve luokittelulla 1) Kyllä tai 2) Ei.  

 

4.3 Luvat ja eettisyys  

 

Tutkimukselle haettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä tarvittavat luvat: 1) tutkimuslupa 

opinnäytetyötä  varten,  2)  rekisteritutkimuslupa  ja  3)  potilasasiakirjalupa.  Lupahakemusta 
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eettiselle  toimikunnalle  ei  ollut  tarvetta  tehdä,  koska  tutkimus  oli  puhdas  asiakirjatutkimus  ja 

kaikki tiedot on kerätty kliinisiin tarkoituksiin eikä potilaisiin oltu lainkaan yhteydessä.  
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5. TULOKSET  

 

 

5.1 Aineiston yleiskuvaus  

 

Potilaista  20  (4,6  %)  tarvitsi  tehohoitoa  sairaalajakson  aikana.  Potilasaineistosta  odontogeenisiä 

infektioita oli 64 (14,7 %) ja heistä 8 (4 %) tarvitsi tehohoitoa sairaalajakson aikana (kaavio 2). 

Puolet sairaalahoitoa tarvinneista odontogeenisistä infektiopotilaasta olivat perusterveitä (n=32).  

 

Miehiä koko aineistosta oli 222 (50,9 %) ja tehohoidetuista 16 (80 %). Aikuisia potilaita (18- 62 

v) oli aineistossa eniten 363 (83 %). Näissä potilaissa suurin yksittäinen ikäluokka olivat nuoret 

aikuiset (18 v) (Taulukko 2). Potilaiden keski-ikä oli 40,8 vuotta (SD 19.549, MIN 18, MAX 90). 

Eniten  sairaalaan  tulodiagnooseja  oli  korva-nenä- kurkkutaudeissa,  joita  oli  45  %  (n=245) 

aineistosta.  Odontogeenisten  infektioiden  yhteydessä  sairaalajakson  pituuden  mediaani  oli  4,00 

[3.00, 7.00] vuorokautta ja muiden suun- ja kaulanalueen infektioiden sairaalajakson mediaani oli 

3,00  [2.00,  5.00]  vuorokautta.  Koko  aineistossa  kolme  potilasta  menehtyi.  Potilasaineiston 

koostumus on esitetty kaaviossa 2.  

 

Taulukko 2. Histogrammi potilaiden ikäjakaumasta.  

 

 

Lähes puolet (n=191) kaikista päivystyksellisistä suun- ja kaulanalueen infektiopotilaista saapui 

Oulun  yliopistolliseen  sairaalaan  Oulun  kaupungin  alueelta.  Seuraavaksi  eniten 

erikoissairaanhoitoon  potilaita  lähetettiin  Raahesta,  Haapajärveltä,  Kempeleestä,  Kokkolasta, 

Pudasjärveltä  ja Muhokselta.  Kaiken  kaikkiaan  erikoissairaanhoitoon  lähettäviä  kuntia  oli 

yhteensä 66 kpl.  
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Kaavio 2. Tutkimuksen potilasaineisto. Sairaalainfektiorekisterin haku tuotti 1241 hoitojaksoa 
suun- ja  kaulanalueen  infektioissa.  Aineistosta  poistettiin  alaikäiset,  syöpätautipotilaat  ja 
elektiivisen hoidon piirissä olevat potilaat sekä muuten tutkimukseen sopimattomat.  

 

5.2 Mikrobiologiset erot odontogeenisessä ja ei-odontogeenisessä infektiossa  

 

Tavallisin kudosviljelyssä  kasvaneet  kudosmikrobit  olivat  Streptococcus  pyogenes  (20,7  %)  ja 

Prevotella, jota esiintyi odontogeenisillä infektioilla 30,8 %:lla ja ei-odontogeenisillä infektioilla 

vain 6,9 %:lla (taulukko 3). Positiivisia kudosviljelytuloksia todettiin odontogeenisten yhteydessä 

selvästi  useammin  (74,4  %)  kuin  ei  odontogeenisten  yhteydessä  (58,6  %).  Tilastollista 

merkittävyyttä ei kuitenkaan todettu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki OYS:aan saapuneet suun- ja kaulanalueen 
infektiot 2009-2013 n= 1241 

Syöpätautipotilaat ja 
alaikäiset 
 

Akuutit suun- ja 
kaulanalueen infektiot 
n= 436 

Elektiiviset tai muuten 
tutkimukseen sopimattomat 
n= 390 

Odontogeeninen 
infektio n= 64 

Ei Odontogeeninen 
infektio n= 372 

Tehohoidettu 
n= 12 

Tehohoidettu 
n= 8 

Kuolleet potilaat 
n= 3 
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Taulukko 3. Kudosmikrobien suhteelliset osuudet mikrobiologisissa vastauksissa 
tutkimusryhmien sisällä kun mikrobiviljely oli otettu.  
 

Kudosviljely  
Ei-Odontogeeninen 
infektio (n) 

Odontogeeninen 
infektio (n) 

Negatiivinen 84 (41,4 %) 10 (25,6 %) 

Prevotella 8 (3,9 %) 5 (12,8 %) 

Prevotella+Str.alfahaem. 3 (1,5 %) 6 (15,4 %) 

Prevotella+Str.betahaem. 3 (1,5 %) 1 (2,6 %) 

Str.pyogenes 38 (20,7 %) 0 (0,0 %) 

Str.alfahaem. 5 (2,5 %) 4 (10,3 %) 

Str.betahaem 11 (5,4 %) 2 (5,1 %) 

Fusobacterium 10 (4,9 %) 2 (5,1 %) 

Fusobacterium+Str.betahaem. 2 (1,0 %) 0 (0,0 %) 

Staph.aureus 2 (1,0 %) 2 (5,1 %) 

Cand.albicans 12 (5,9 %) 1 (2,6 %) 

Muut yht. 25 (12,3 %) 6 (15,4 %) 

 

Positiivisia  veriviljelytuloksia  esiintyi  5,3  %:lla  (n=  9)  otetuista  näytteistä.  Kaikkiaan  viljelyitä 

otettiin  39  %:lta  potilaista  (n=171).  Veriviljelyiden  esiintyvyydessä  ei  todettu  merkittävää  eroa 

odontogeenisten  infektioiden  ja  ei-odontogeenisten  infektioiden  suhteen.  Odontogeenisten 

infektioiden  yhteydessä  Fusobacterium  ja  Peptostreptococus  esiintyvyydet  olivat  korkeammat 

(taulukko 4). Tilastollista merkitystä ei kuitenkaan todettu.  

 

Taulukko 4. Veriviljelypositiivisten vastausten mikrobiosuudet tutkimusryhmien sisällä.  

Veriviljely 
Ei-Odontogeeninen 
infektio (n) 

Odontogeeninen 
infektio (n) 

Negatiivinen 360 (98,1 %) 67 (97,1 %) 

Str.pyogenes 2 (0,5 %) 0 (0,0 %) 

Peptostreptococcus 1 (0,3 %) 1 (1,4 %) 

Fusobacterium 1 (0,3 %) 1 (1,4 %) 

Estheria Coli 3 (0,8 %) 0 (0,0 %) 
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Odontogeenisten infektioiden yhteydessä kudosmikrobien betalaktamaasin tuotanto oli yli kaksi 

kertaa  voimakkaampaa  kuin  ei-odontogeenisten  infektioiden  potilaiden  tuloksissa  (p=0.049) 

(taulukko 5).  

 

Taulukko 5. Betalaktamaasia tuottavien bakteerien osuus kudosviljelyvastauksissa.  

Potilasryhmä 
Betalaktamaasin tuotto 
negatiivinen (n) 

Betalaktamaasin tuotto 
positiivinen (n) 

Ei-Odontogeeninen infektio 355 (96,7 %) 12 (3,3 %) 

Odontogeeninen infektio 63 (91,3 %) 6 (8,7 %) 

 

5.3 Sairaalajaksoa edeltävän mikrobilääkityksen vaikutus hoidon 

intensiteettiin ja kestoon  

 

Fenoksimetyylipenisilliini  oli  eniten  käytetty  mikrobilääke  sairaalajaksoa  edeltävästi  (n=59), 

yksin  tai  yhdistettynä  metronidatsoliin  (n=20).  Näistä  potilaista  kolme  päätyi  hoitoon  teho-

osastolle.  Potilaista,  jotka  olivat  saaneet  klindamysiiniä  (n=15)  tai  amoksisilliini  (n=12)  ennen 

sairaalaan  joutumista, ei kukaan päätynyt  hoitoon  teho-osastolle.  Ero  ei  ollut  tilastollisesti 

merkitsevä  (p=0.618).  Millään  sairaalajaksoa  edeltävällä  mikrobilääkkeellä  ei  todettu 

korrelaatiota tehohoitojakson pituuteen.  

 

5.4 Edeltävän hammaslääketieteellisen toimenpiteen vaikutus sairaalajaksoon 

 

Sairaalajaksoa  edeltäviä  hammaslääketieteellisiä  toimenpiteitä  oli  tehty  11,2  %:lle  (n=49) 

potilaista. Yli puolet edeltävistä toimenpiteistä oli yhden tai useamman hampaan poisto (n=26). 

Eniten sairaalajaksoa edeltäviä toimenpiteitä oli tehty dd. 44-48 alueella (n=18), joka käsitti yli 

kolmasosan  kaikista  sairaalajaksoa  edeltävistä  hammaslääketieteellisistä  toimenpiteistä.  Näistä 

potilaista vain yhdellä (5,6 %) ei todettu odontogeenistä infektiota. Kolmelta hengityslaitteeseen 

tehohoitoon päätyneeltä odontogeeniselta infektiopotilaalta oli poistettu alamolaari 2-4 vrk ennen 

sairaalaan  joutumista.  Jokainen  heistä  tarvitsi  myös  lisää  hammaslääketieteellisiä  toimenpiteitä 

sairaalajakson  aikana,  joita  olivat  hampaiden  lisäpoistot  tai  märkäkertymien  inkiisiot.  Potilaista 

kaksi oli perusterveitä. 
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5.5 Tehohoidon tarpeen ja intensiteetin eroavaisuudet odontogeenisillä ja ei-

odontogeenisillä infektioilla  

 

Odontogeenisten infektioiden ryhmässä tehohoidon esiintyminen oli 3,5 kertaa yleisempää kuin 

ei-odontogeenisissä infektioissa (p=0.007) (taulukko 6). Odontogeenisten infektioiden yhteydessä 

hengityslaitehoitoa (p=0.020) ja vasoaktiivista lääkehoitoa (p=0.012) potilaat tarvitsivat yli neljä 

kertaa  useammin. Kuoleman  riskiä  ennustavan  APACHE2  pisteiden  mediaani  oli  sen  sijaan 

odontogeenisten  infektioiden  ryhmässä  31.5  %  pienempi  (taulukko  7).  Tässä  aineistossa 

tehohoidon  kesto  oli  lähes  kaksi  kertaa  pidempi  odontogeenisten  infektioiden  ryhmässä,  mutta 

tehohoidon intensiteettiä mittaavissa riskipisteissä eroa ei todettu. Tehohoidon tuloksessa ei eroa 

ryhmien kesken ollut, sillä jokainen potilas siirtyi jatkohoitoon toipuvana.  

 

Taulukko 6. Hengityskone- ja vasoaktiivisen lääkityksen todennäköisyys sairaalajakson aikana. 

 Muuttuja 
 

Ei-
odontogeeninen 
infektio (n) 

Odontogeeninen 
infektio (n) 

p-arvo 
 

Tehohoidontarve 

sairaalajakson aikana 3,3 % 11,6 % 0.007 

Vasoaktiivinen lääkehoito 

sairaalajakson aikana 6 (1.6 %) 5 (7.2 %) 0.012 

Hengityslaitehoitoon 

sairaalajakson aikana 9 (2,5 %) 7 (10,1 %) 0.020 
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Taulukko 7. Tehohoidon kesto, intensiteetti ja riskipisteet. 

Riskipisteluokka 
Ei odontogeeninen 
infektio 

Odontogeeninen 
infektio p-arvo 

Tehohoito vrk 1.56 [0.76, 4.49] 2.92 [1.91, 5.16] 0.440 

Apache2 13.5 [10.0, 20.5] 9.38 [5.50, 14.00] 0.096 

TISS total 57.50 [44.50, 229.00] 123.00 [73.00, 222.00] 0.335 

SOFA tulo 4.00 [3.00, 6.00] 3.50 [1.50, 4.50] 0.226 

SOFA lähtö 2.50 [1.50, 4.50] 2.00 [1.00, 2.50] 0.221 

SOFA max 5.50 [4.00, 8.00] 5.50 [2.50, 7.50] 0.460 

SAPS2 37.50 [29.50, 49.50] 19.00 [15.00, 24.00] 0.002 

 

5.6 Perussairauden vaikutus odontogeenisen infektion synnylle  

 

Suun- ja  kaulanalueen  infektiopotilailla  havaittiin  perussairauksista  selkeästi  eniten 

obstruktiivisia  keuhkosairauksia  (n=40)  ja  diabetesta  (n=36).  Tässä  aineistossa  diabeetikoilla 

esiintyi 10,1 %:lla odontogeeninen infektio, joka on suhteessa korkeampi ei diabeetikkoihin 7,9 

%.  COPD:a  ja  astmaa  sairastavilla  odontogeeninen  infektio  oli  13  %:lla  ja  kun  ilman 

odontogeenista  infektiota  sairauksien  esiintyvyys  oli  vain  8,4  %:lla.  Tilastollista  merkitystä  ei 

kuitenkaan  esiintynyt.  Sydämen vajaatoiminnalla,  sepelvaltimotaudilla,  munuais- tai 

maksasairaudella ei katsottu olevan yhteyttä odontogeeniseen infektioon.  
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6. POHDINTA 

 

 

6.1 Tutkimuksen tulosten analyysi 

 

Tutkimuksen  päätarkoituksena  oli  selvittää  odontogeenisen  ja  ei-odontogeenisen  infektioiden 

eroja.  Tutkimuksessa  selvitettiin  myös,  onko  sairaalahoitoa  edeltävällä  mirobilääkityksellä  tai 

hammaslääketieteellisellä  toimenpiteellä vaikutusta  sairaalahoidon  kestoon  ja  intensiteettiin. 

Myös  mikrobiologiset  eroavaisuudet  tuotiin  tutkimuksessa  esille.  Lisäksi  tutkimuksessa 

selvitettiin  tehohoidon  eroavaisuuksia  odontogeenisen  infektion  ja  ei-odontogeenisen  infektion 

tapauksissa  sekä  suomalaisten  keskeisten  perussairauksien  yhteyttä  suuinfektioihin  ei-

syöpäsairailla aikuispotilailla. 

 

Tutkimus  osoittaa  selkeästi  tehohoidon  tarpeen  olevan  lisääntynyt  hammasperäisten suun- ja 

kaulaninfektioiden  yhteydessä.  Lisäksi  potilaan  hengityslaitehoidon  ja  vasoaktiivisen  hoidon 

tarve  oli  suurentunut.  Selkeää  eroa  tehohoidon  intensiteetisssä  ei  sen  sijaan  ollut,  mutta 

tehohoidon kesto tutkimuksen aineistossa oli pidempi hammasperäisten infektioiden yhteydessä. 

Tehohoidon  riskipisteistä  ilmeni,  että  alkuun  liittyvä  kuoleman  riski  on  hammasperäisten 

infektioiden  yhteydessä  pienempi.  Tutkimus  antoi  myös  viitteitä  siitä,  että  mikäli  potilaalle  oli 

tehty hammaslääketieteellinen toimenpide ennen sairastumista, saattoi tämä olla myötävaikuttava 

tekijä  vakavan  suun- ja  kaulan  alueen  infektion  etiologiassa.  Toimenpiteiden  esiintyvyys  oli 

suurempaa  alaleuan  molaarien  alueella.  Odontogeenisen  infektion  yhteydessä  sairaalajakson 

mediaani oli tutkimuksen aineistossa pidempi verrattuna ei-odontogeenisiin infektioihin. 

 

Mikrobiologisissa  tutkimuksissa  saatiin  viitteitä  Prevotellan  suhteellisen  osuuden  olevan 

suurempi  kudosmikrobeissa  hammasperäisten  infektioiden  yheydessä.  Myös  beetalaktamaasin 

tuotanto  okudosmikrobeilla  oli  selkeästi  suurempaa  odontogeenisten  infektioiden  ryhmässä. 

Tutkimustuloksissa  esiintyi  lisäksi  viitteitä  perinteisten  hammaslääketieteessä  käytettävien 

antibioottien  huonommasta  vasteesta  vakavan  suun- ja  kaulanalueen  infektion ehkäisemisessä. 

Tämä  havainto  vaatii  kuitenkin  lisätutkimuksia  ja  pohdintaa  antibioottiterapian  hyödyistä sekä 
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haitoista.  Veriviljelyiden  tulokset  jäivät  suurimmalla  osalla  potilaista  negatiivisiksi.  Tätä 

huomiota  selittänee  ainakin  osittain  potilaiden  saama  mikrobilääkitys  ennen  sairaalaan 

saapumista. 

 

6.2 Vertailua vastaaviin tutkimuksiin 

 

Rajasuon  ja  kumppaneiden  tutkimuksessa  ”Suun,  nielun  ja  kaulan  infektiot 

erikoissairaanhoidossa” –ei  ole  käsitelty  tehohoidon  intensiteettiä  ja  potilaiden  välitöntä 

kuolemanriskiä tehohoidon erityisillä mittareilla (Rajasuo ym. 2014). Mikkelin keskusssairaalasta 

kerätty  aineisto  käsittää  25  kuukauden  otoksen,  jonka  prevalenssi  on  182  /  100  000  asukasta  / 

vuosi. Oulun aineiston prevalenssi suun ja kaulan infektioihin on pienempi: n. 50 tapausta / 100 

000 asukasta / vuosi (vuoden 2012 asukasmäärä Oulussa). Oulun aineistosta puuttuivat alaikäiset 

ja  syöpätautipotilaat,  joten  kokonaisprevalenssi  on  todellisuudessa  suurempi.  Rajasuon  ja 

kumppaneiden  tutkimuksessa  tehohoitoa  tarvitsi  2.5  %  (n=10)  potilaista,  joka  on  selkeästi 

vähemmän  verrattuna  Oulusta  kerättyyn  aineistoon,  jossa  tarve  tehohoidolle  ilmeni  4,6  %:lla 

potilaista  (n=20).  Eroa  selittänee  yliopistollisen  sairaalan  ja  keskussairaalan  tarjoaman 

erikoissairaanhoidon  ero. Oulun  aineiston  nielu- tai  nielurisaperäisten  infektioiden  osuus  oli 

selkeästi  pienempi  (45  %)  kuin  Mikkelin  aineiston  (61,7  %).  Mikkelin  aineistossa  20,3  % 

suuinfektioista  selittyi  hammasperäisillä  syillä,  kun  Oulun  aineistossa  niiden  osuus  oli  14,4  %. 

Tätä eroa voi selittää syöpätauti- ja alaikäisten potilaiden puuttuminen Oulun aineistosta. 

 

Irlanissa 2015 tehty tutkimus osoittaa myös viitteitä siitä, että odontogeeninen syvä kaulainfektio 

on potilaalle vakavampi kuin muut paikalliset infektiot tällä alueella (n=50) (Bove, 2015). Tämän 

tutkimuksen  ikäjakauma  oli  15-90  vuotta,  mikä  vastaa  hyvin  Oulun  aineiston  ikäjakaumaa. 

Boven  aineistossa  miehiä  oli  68  %  (n=34),  joka  poikkeaa  tässä  suhteessa  Oulun  aineistosta. 

Yleisin  infektiolähde  sijaitsi  42  %:ssa  (n=21)  tapauksista  submandibulaarisesti,  joka  vahvistaa 

Oulun  aineistosta  saatuja  viitteitä  siitä,  että  yleisin  infektiolähde  sijaitsee  alamolarien  alueella. 

Yleisanestesiaa  ja  näin  ollen  myös  hengityslaitehoitoa  tarvitsivat  66.7  %  (n=14)  ja  toisessa 

tutkimusjoukossa,  jopa  72.4  %  (n=21)  vakavista  odontogeenisista  infektioista.  Näistä  potilaista 

useimmat  tarvitsivat  myös  kirurgisia  interventioita  sairaalajakson  aikana.  Vakaviin 

odontogeenisiin infektioihin sairastuneiden keski-ikä vastasi myös Oulun aineistoa (34.3- ja 41.2 
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vuotta).  Sairaalajakson  mediaani  oli  tässä  tutkimuksessa  5.5  vuorokautta  odontogeenisten 

infektioiden ryhmässä, eli yli kaksi vuorokautta pidempi kuin Oulun aineistossa.  

 

Amerikkalainen  Ahanin  ja  kumppaneiden  tutkimus  sisältää  laajan  otoksen  odontogeenisiä 

infektoita  (n=157),  joista  miehet  muodostivat  64,9  %  (n=102)  tapauksista  (Ahani  ym.  2005). 

Potilaiden  iän  mediaani  oli  31  vuotta.  Sairaalassaoloaika  oli  myös  hivenen  Oulun  aineistoa 

suurempi  mediaanin  ollessa  5  vuorokautta.  Infektion  lokalisaatio  poikkeaa  Oulun  aineiston 

antamista  tuloksista,  koska  45.2  %  (n=71)  tapauksista  sijaitsi  maksillassa.  Mandibulan 

posteriorisen  alueen  infektiot  käsittivät  ainoastaan  26.1  %:n  (n=41)  osuuden.  Tulos  selittynee 

osittain  sillä,  että  tutkimuksessa  oli  osallisena  myös  lapsia  ja  nuoria,  joilla  odontogeeninen 

infektiofokus  sijaitsi  pääsääntöisesti  maksillassa  kun  taas  aikuisväestöllä  tyypillinen  alue  oli 

mandibula. 

 

Yhteenvetona  muihin  tutkimuksiin  voidaan  todeta,  että  Oulun  aineiston  antamat  tulokset  ovat 

pääpiirteittän  yhteneväisiä.  Vakavat  odontogeeniset  infektiot  painottuvat  mandibulan 

molaarialueelle  ja  sairastuneet  potilaat  ovat  usein  keski-ikäisiä.  Hoitojakson  mediaani  on  myös 

yhteneväinen,  Oulun  aineistossa  sen  ollessa  hivenen  lyhempi.  Suurentunut  riski  tehohoidolle  ja 

hengitysvajauksen  kehittymiselle  olivat  yhteneväisiä.  Odontogeenisen  infektion  hoidossa  usein 

mikrobilääkityksen rinnalle tarvittiin myös kirurgiaa kuten Oulun aineistossakin. 

 

6.3 Vahvuudet ja heikkoudet 

 

Tutkimuksen  potilasaineisto  on  suhteellisen  laaja  (n=436)  ja  näin  ennustaa  luotettavasti 

odontogeenisten  infektioiden  esiintyvyyttä.  Tämän  aineiston  kautta  saadaan  käsitystä 

riskipotilaan iästä, sairaalajakson kestosta ja tehohoidon tarpeesta. Tehohoitoon päätyy kuitenkin 

vain pieni osa suun- ja kaulanalueen infektiopotilaista. Näin ollen luotettava vertailu tehohoidon 

intensiteetistä  ja  kestosta  on  vaikeaa.  Jos  tuloksia  suhteutetaan  koko  potilasjoukkoon,  saadaan 

kuitenkin  luotettavasti  määritettyä  tehohoidon  tarve  sekä  hengityslaitehoidon ja 

verenkierrontukilääkityksen  tarve.  Tulokset  eivät  poikkea  merkittävästi  myöskään  muista 

tutkimuksista. 
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Koska  tutkimus  on  takautuva  rekisteritutkimus,  on  100  %:n  potilasaineiston  saaminen  vaikeaa. 

Sairaalainfektiorekisterin  tiedot  on  kerätty  hallinnollisiin  ja  tilastollisiin  tarkoituksiin,  eivätkä 

varsinaiseen  tutkimuskäyttöön.  Tämän  tutkimuksen  otos  on  kuitenkin  varsin  edustava,  koska 

valtaosa tutkimuksen tiedoista haettiin potilasasiakirjoista manuaalisesti. Näin aineistosta saatiin 

poistettua kaikki rekisteriin turhaan kirjautuneet potilaat ja ne, jotka eivät soveltuneet aineistoon. 

Lisäksi  potilaille  saatiin  kaikki  muuttujat,  kuten  taudinmääritykset,  joita  ei  järjestelmään  oltu 

tallennettu. 

 

Tulosten  yleistettävyyttä  heikentää  se,  että  osalla  potilaista  oli  useita  sairaalaantulodiagnooseja, 

joista  yksi  oli  odontogeeninen  infektio.  Odontogeenisen  infektion  läsnäolo  kuitenkin  vaikuttaa 

merkittävästi  sairaalajakson  kestoon  ja  sen  intensiteettiin.  Mikrobiologisista  tutkimuksista 

erityisesti  positiivisia veriviljelylöydöksiä  peittää  alleen  potilaille  ennen  sairaalajaksoa  aloitetut 

mikrobilääkekuurit. 

 

6.4 Tutkimuksen kliininen merkitys 

 

Tutkimustuloksia  voidaan  hyödyntää  vakavien  odontogeenisten  infektioiden  aikaisessa 

tunnistamisessa.  Perusterveydenhuollossa  varsin  yleinen  toimenpide  on  viisaudenhampaiden 

poistot, jotka usein sijaitsevat tämän tutkimuksen osoittamilla riskialueilla. Tutkimus luo pohjaa 

uusille  laajemmille  tutkimuksille,  joissa  tulisi  vertailla  kattavammin  eri  mikrobilääkkeiden 

tehokkuutta näiden riskialueiden toimenpiteissä. Erityisesti antibioottiterapian laajakirjoistaminen 

voi  olla  tarpeen  diabeetikoilla  sekä  obstruktiivisten  keuhkosairauksien  yhteydessä,  mikäli 

infektiolähde sijaitsee mandibulan taka-alueilla ja voidaan todeta selkeä anaerobinen infektio. 

 

Tutkimus nosti esiin uusiksi tutkimuskysymyksiksi mikrobiologisia seikkoja. Lisääkö prevotellan 

esiintyminen  kudosnäytteessä  vakavan  odontogeenisen  infektion  syntyä?  Vähentääkö 

laajakirjoisempien  antibioottien  profylaktinen  käyttö  alakaaren  molaareiden  infektioiden 

syvenemistä  yleisterveydelle  vaaralliseksi?  Tulisiko  veriviljelyt  kontrolloida  jo 

perusterveydenhuollossa  ennen  mikrobilääkityksen  aloittamista  riskialueiden  infektioiden 

tapauksissa? Odontogeenisten infektioiden esiintyvyys ja hoitoisuus syöpäsairailla potilailla. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tutkimus  vahvistaa  käsitystä  hammasperäisten  infektioiden  vaarallisuudesta.  Sairaalahoitoa 

vaativa infektio  voi  syntyä  perusterveelle yhtä  hyvin  kuin  potilaille,  joilla  on  perussairauksia. 

Esiintyvyys  on  huipussaan  keski-iässä  ja  taudin  synnyssä  ei  ole  sukupuolieroja.  Diabetes  ja 

obstruktiiviset  keuhkosairaudet  voivat  olla  riskiä  lisääviä  tekijöitä  taudin  patogeneesissa. 

Tutkimus  tukee  yleistä  käsitystä  mandibulan  molaarien  infektioiden  riskeistä. Myös 

hammaslääketieteellinen toimenpide voi näillä alueilla aiheuttaa herkemmin vakavan tehohoitoa 

vaativan infektion kehittymisen.  

 

Tehohoidon  yhteydessä  ei  kuitenkaan  hoidonintensiteetti  ole  suurempaa  kuin  muiden  suun- ja 

kaulanalueen  infektioiden yhteydessä.  Lisääntynyt  tehohoidon  tarve  selittynee  odontogeenisten 

infektioiden  aiheuttamasta  suuremmasta  riskistä  ilmatieongelmiin.  Tällöin  potilas  ajautuu 

herkästi  hengityslaitehoitoon  ja  tarvitsee  sen  myötä  myös  sedatiivisia  lääkeaineita.  Sedatiivien 

hypotensitiivisesta  vaikutuksesta  johtuen  myös  vasoaktiivisen  lääkityksen  tarve  kasvaa. 

Hammasperäisten  infektioihin  liittyvä  matalampi  kuolemanriski  tehohoidon  alussa  osoittaa 

potilaiden  olevan peruselintoiminnoiltaan vakaampia pois lukien  hengitysfunktion. 

Perusterveiden  osuus  aineistossa  on  merkittävä.  Pitkittyneempi  tehohoitoaika  selittynee 

puolestaan pitkittyneellä hengityslaitehoidolla.  

 

Tutkimus  tukee  käsitystä  anaerobisten  gram-negatiivisten  bakteereiden  yleisterveydellisistä 

vaaroista  odontogeenisissä  infektioissa.  Tutkimuksessa  nousee  esille  fusobakteereiden  osuus 

kudosnäytteissä.  Perinteiset hammaslääketieteessä  käytetyt antibiootit  voivat  olla  liian 

kapekirjoisia  vakaviksi  kehittyvien  infektioiden  estossa  riskialueilla  anaerobisten  gram-

negatiiivisten mikrobien vuoksi. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että käytettäessä laajakirjoisempia 

antibiootteja,  kuten  klindamysiiniä  tai  amosisilliinia,  myös  tehohoidon  tarve  vähenee. 

Lisääntynyt  beetalaktamaasin  tuotanto  myös  tukee  tätä  käsitystä,  koska  tiedetään,  että  lähes 

kolmannes  fusobakteereista  on  resistenssejä  penisilliinille.  Rajuoireisen  alakaaren  molaarin 

hoitoon kannattaa tapauskohtaisesti harkita laajakirjoisempaa mikrobilääkitystä kuin penisilliinin 

ja  metronidatsolin  kombinaatiota.  Mikrobilääkityksiä  vaihdettaessa  on  kuitenkin  punnittava 

tarkoin hyödyt ja haitat.  
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Mikäli  haluttaisiin  todentaa  paremmin  septikemiaa  aiheuttavia  mikrobeita,  tulisi  veriviljelyt 

kontrolloida  jo  perusterveydenhuollon  puolella  ennen  mikrobilääkityksen  aloittamista.  Näin 

voitaisiin  kohdentaa  mikrobilääkitys  tarkemmin  ja  mahdollisesti  välttyä  vakavaksi  syvenevältä 

suun  infektiolta sekä sen  komplikaatiolta.  Syvän  infektion  kehittymisen  riskitekijät  tulisikin 

tunnistaa potilasaineistosta mahdollisimman varhain. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1. Tehohoidon riskipisteet 

 

Tehohoidossa  potilaan  elintoimintojen  tilaa,  kuoleman  riskiä  ja  vaikeusastetta  kuvaavat 

riskipiteet  eri  riskepistejärjestelmillä (taulukko  8).  APACHE  II  (Acute  Physiology  and  Chronic 

Health Evaluation II ) käsittää 13 potilaan elintoimintojen tilaa kuvaavaa muuttujaa, joista 12 on 

mitattavissa  objektiivisesti.  Glasgow  Coma  Scoren  (GCS),  avulla  saadaan  käsitys  potilaan 

tajunnan  tasosta.  APACHE  II-pisteet  määritetään  mitattavan  muuttujan  suurimman  poikkeaman 

mukaan ensimmäisen vuorokauden aikana potilaan saavuttua tehohoitoon. Fysiologiset markkerit 

pisteytetään asteikolla 0 - 4. Luokittelujärjestelmässä käytetään painokerroinpisteytystä potilaan 

iän,  aikaisemman  terveydentilan,  diagnoosiryhmän  ja  tehohoidon  tyypin  mukaisesti.  (Pyykkö 

2004.)  

 

SAPS  II  (Simplified  Acute  Physiology  Score  II)  eri  fysiologia  muuttujia.  Näiden  lisäksi 

pisteytetään ikä, krooniset sairaudet ja teho-osastolle saapumisen luonne. Muuttujat ovat osittain 

samoja kuin APACHE2 järjestelmässä. (Pyykkö 2004.)  

 

SOFA  (Sequential  Organ  Failure  Assessment)  järjestelmä  kuvaa  sepsis-potilaiden  ja  muiden 

elintoimintahäiriöiden  esiintyvyyttä  ja  vaikeusastetta.  Mikäli  tehohoito  pitkittyy, SOFA 

järjestelmä  soveltuu  paremmin  potilaan  elintoimintahäiriöiden  esiintyvyyden  ja  vaikeusasteen 

arvioon ensimmäisen hoitovuorokauden jälkeen. (Pyykkö 2004.)  

 

Taulukko 8. Tehohoidon riskipisteet (Pyykkö 2004). 

Apache 2 SAPS2 SOFA 

Happeutumisvakio 
Happeutumisvakio kontrl. 
Ventilaatio Happeutumisvakio 

Keskiverenpaine Systolinen RR 
Keskiverenpaine suhteessa 
vasoaktiivi lääkitykseen 

Syketaajuus Syketaajuus Glasgow Coma Score 

Lämpötila (rectum) Ydinlämpötila S-Kreatiniini 
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Glasgow Coma Score Glasgow Coma Score Diureesi / vrk 

S-Bikarbonaatti Diureesi / vrk B-Trombosyytit 

S-Kalium S-Bikarbonaatti   

S-Natrium S-Kalium   

S-Leukosyytit S-Natrium   

  B-Leukosyytit   

  S-Urea   

  S-Bilirubiini   
 

 

Liite 2. Tehohoidon intensiteetti 

 

Tehohoidon intensiteettä  kuvataan  TISS  pistejärjestelmällä  (Therapeutic  Intervention  Scoring 

System) (taulukko  9),  joka  kohdistuu  potilaan  elintoimintojen  tarkkailun,  hoidon  ja  seurannan 

määrän mittaamiseen (Pyykkö 2004).  

 

Taulukko 9. TISS-luokituksen muuttujat ja pisteytykset (Pyykkö 2004).  

1. PISTE 2. PISTETTÄ 3. PISTETTÄ 4. PISTETTÄ 
EKG-monnitorointi 
 
 

CVP-mittaus 
 
 

Totaali parenteraalinen 
nutritio sentraaliseen 
laskimoon 

Sydämen pysähdys 
alle 24h 
 

Verenpaine, syke, 
hengitysfrekvenssi 
tunneittain 

Yli 2 perif. 
Laskimokanyylia 

Väliaikainen sydämen 
tahdistin valmiudessa 

Kontrolloitu 
ventilaatio 

Yksi perifeerinen 
laskimokanyyli Krooninen hemodialyysi Pleuradreeni Lihasrelaksantit 
Krooninen 
antigoagulaatiohoit
o Trakeostomointi alle 48h Mediastinumdreeni 

Oesophagus 
tamponaatio 

Nestetasapainolask
ut 

Spontaani hengitys 
intuboituna Perikardiumdreeni 

Jatkuva i.v. 
Lääkeinfuusio 

Valtimoastrup alle 
4kertaa/työvuoro 

Enteraalinen nutritio 
letkulla IMV-ventilaatio 

Keuhkovaltimokany
yli 

i.v. lääkitys 
Nestekorvaushoito i.v. 
Yli perustarpeen CPAP 

Tilapäinen sydämen 
tahdistin 

Siteiden vaihdot 
Parenteraalinen 
sytostaatti 

Väkevä 
kaliumsubstituutio 

Akuutti 
hemodialyysi 

Ortopediset vedot GCS tunneittain Intubaatio 
Akuutti 
plasmafereesi 
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Trakeostomia Toistuva siteiden vaihto Endotrakeaali-imu Peritoneaalidialyysi 

Makuuhaava 
Vasopressiini/somatostat
iini i.v. 

Nestetasapainolaskut 
yli 1.kertaa/vrk Hypotermiahoito 

Rakkokatetri   
Valtimoastrup yli 
4kertaa/työvuoro Ylipaine verensiirto 

Happilisä   
Verituotteet yli4 
kertaa/työvuoro G-puku 

1-2 i.v. antibioottia   
I.v. Lääkkeet vasteen 
mukaan Aivopaineen mittaus 

Hengityksen 
fysioterapia   

Yksi vasoaktiivinen 
lääkeinfuusio 

Trombosyyttikorvau
s 

Haavan hoito tai 
avanne   

Antiarytmialääkeinfuus
io 

Aortan 
vastapulsaattori 

Nenämahaimu   Kardioversio Päivystysleikkaus 
Parenteraalinen 
nutritio perif. 
Laskimoon   Ulkoinen jäähdytys 

Jäävesihuuhtelu GI-
vuodon vuoksi 

    Ulkoinen lämmitys 
Bronko- tai 
endoskopia 

    Valtimokanyyli 
Vasoaktiivi infuusio 
yli 1 

    Digitalisointi alle 48h   

    Keuhkovaltimokatetri   

    
Aktiivinen diureesin 
ylläpito   

    
Metabolisen alkaloosin 
hoito   

    
Metabolisen asidoosin 
hoito   

    Perikardiosenteesi   

    Pleurapunktio   

    
Akuutti 
antigoagulaatio   

    Yli 2 i.v. Antibioottia   

    Barbituraatti anestesia   

    
Monimutkaiset 
ortopediset vedot   
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