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Raskaus ja suunterveys

Jo raskautta suunniteltaessa on suositeltavaa panostaa terveyttä
edistäviin keinoihin sekä muuttaa omia elämäntapojaan
terveellisemmiksi, sillä äidin suun terveydentilalla on vaikutusta
kehittyvään lapseen niin raskauden aikana kuin synnytyksen
jälkeenkin.
Tutkimuksissa on todettu myös jonkinasteinen yhteys hampaan
kiinnityskudossairauksien sekä raskauskomplikaatoiden välillä.
Siten raskaudenaikaiseen hampaan kiinnityskudosten
terveydentilaan pitää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Raskauden vaikutukset hampaan kiinnityskudoksiin
Raskauden aikana tapahtuvat hormonaaliset muutokset vaikuttavat myös suunterveyteen.
Naissukupuolihormonimäärien lisäys vilkastuttaa verenkiertoa, heikentää kehon puolustussolujen
toimintaa sekä suosii erityisesti hapettomassa ympäristössä elävien bakteerilajien kasvua. Edellä
mainitut muutokset johtavat lisääntyneeseen ientulehdusherkkyyteen, jolloin hampaan
kiinnityskudosten vastustuskyky hampaan pinnalle kertyvää bakteerimassaa eli plakkia vastaan on
heikentynyt. Siten vähäinenkin määrä plakkia voi aiheuttaa voimakkaan tulehduksen, mikä ilmenee
lisääntyneenä ikenien punoituksena, turvotuksena sekä voimistuneena ienverenvuotona erityisesti
hammasväleissä. Raskaudenaikaisen ientulehduksen esiintyvyys on yleistä erityisesti toisen ja
kolmannen raskauskolmanneksen aikana.

Perusterveillä, tupakoimattomilla naisilla, jotka huolehtivat hyvin omasta suuhygieniastaan,
raskaudenaikainen ientulehdus ei altista haitallisille muutoksille hampaan kiinnityskudoksissa.
Toisin sanoen synnytyksen tai viimeistään imetyksen päättymisen jälkeen

hampaan
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kiinnityskudosten terveys palautuu raskautta edeltävään tilaan. Näin raskaus itsessään ei aiheuta
hampaan kiinnityskudosten tuhoutumista eli parodontiittia. Kuitenkin on huomattava, että
odottavan äidin tupakointi sekä diabetes lisää parodontiitin riskiä. Raskautta edeltäneen
hoitamattoman parodontiitin eteneminen raskauden aikana on mahdollista.

Noin 1-5 %:lle odottavista äideistä kehittyy ikenen hyvänlaatuisia liikakasvumuodostumia, joita
kutsutaan epulis gravidarumiksi, raskausgranuloomaksi tai pyogeeniseksi granuloomaksi.
Liikakasvumuodostumia voi esiintyä alueilla, joissa esimerkiksi hammaskiven karhentama
hampaanpinta kerää plakkia ja aiheuttaa ienärsytystä. Ulkonäöltään epulis gravidarum on punainen,
sileäpintainen, pyöreä, koholla oleva ienmuutos, joka vuotaa helposti verta. Hoidoksi riittää yleensä
plakin ja hammaskiven poisto sekä hyvästä suuhygieniasta huolehtiminen, jolloin ienmuutos häviää
itsestään viimeistään synnytyksen jälkeen. Kookkaat ja oireita aiheuttavat muutokset on
mahdollista poistaa kirurgisesti.

Raskauden vaikutukset syljen koostumukseen sekä hampaisiin
Raskaus ei vaikuta juurikaan syljen eritysmäärään. Sen sijaan syljen koostumuksessa tapahtuu usein
laadullisia muutoksia, kuten syljen happamoitumista, puskurikapasiteetin heikkenemistä sekä
mineraalien (kalsiumin ja fosfaatin) vähenemistä. Nämä tekijät yhdessä hampaiden reikiintymistä
aiheuttavien bakteerien (mutans-streptokokkien ja laktobasillien) määrän lisääntymisen myötä
saattavat altistaa hampaat reikiintymiselle. Syljen koostumuksessa sekä bakteerien määrissä
havaitut muutokset palautuvat pikkuhiljaa synnytyksen ja imetyksen lopettamisen jälkeen, eikä
laajoja vaurioita yleensä muodostu, mikäli äiti huolehtii hyvin hampaiden puhdistuksesta myös
raskauden ja imetyksen aikana.

Alkuraskauden aikana esiintyvä pahoinvointi sekä raskauden keskivaiheilla ilmaantuva närästys tai
mahahappojen nousu suuhun (refluksioireilu) voivat aiheuttaa myös kiilteen pinnan liukenemista
(eroosio). Jos odottavalla äidillä esiintyy pahoinvointia tai refluksioireita, välitöntä hampaiden
harjaamista on syytä välttää, jotta harjaus ei kuluta hapolle altistunutta hampaan kiillettä.
Harjauksen sijaan suun happamuutta voi neutraloida esimerkiksi huuhtelemalla suuta vedellä tai
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pureskelemalla/imeskelemällä täysksylitolituotteita, joiden käyttö lisää syljen eritystä ja siten myös
hammaspintojen huuhtelua.

Terveyden edistäminen raskauden aikana

Sekä ientulehdusta että hampaiden kariesvaurioiden
muodostumista voi itse merkittävästi ehkäistä säännöllisellä,
huolellisella omahoidolla (= hampaiden harjaus fluoritahnalla
aamuin illoin sekä hammasvälien puhdistus päivittäin). Lisäksi
säännöllinen ateriarytmi, voimakkaasti sokeroitujen ja
happamien tuotteiden välttäminen sekä ksylitolin käyttö
vähentävät plakin muodostusta ja osaltaan edistävät
hampaiden ja hampaan kiinnityskudosten terveyttä myös
raskauden aikana.

Odottavan äidin ravinnon pitäisi olla terveellistä ja monipuolista. Koska liian pitkät ruokailuvälit
voivat lisätä pahoinvointia, on tärkeää, etteivät nautitut välipalat sisällä runsaasti sokeria.
Janojuomaksi sopii parhaiten vesi ja aterioiden jälkeen on suositeltavaa käyttää ksylitolituotteita
(vähintään 5-6 g ksylitolia vuorokaudessa).

Raskaudenaikainen tupakointi
Raskaudenaikainen tupakointi on terveysriski sekä äidille että sikiölle. Tupakointi lisää haitallisten
bakteerien määrää plakissa, heikentää kudosten uusiutumista sekä vaikuttaa puolustussolujen
toimintaan altistaen parodontiitille. Tupakansavun sisältämät lukuisat kemikaalit, mm. nikotiini ja
häkä, läpäisevät istukan ja heikentävät sikiön hapensaantia, mikä lisää sikiön kasvuhäiriöitä sekä
ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Tupakoinnilla on myös muita mahdollisia haittavaikutuksia sikiön
myöhemmälle kehitykselle. Savuttomuus on tärkeää niin äidille kuin sikiölle.
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Neuvolasta sekä suunterveydenhuollon ammattilaisilta saa opastusta tupakoinnin lopettamisessa.
Tupakointi pitäisi lopettaa viimeistään alkuraskauden aikana. Tuolloin ennenaikaisen synnytyksen
riskikin vähenee huomattavasti. Myös isän savuttomuudella on merkitystä.

Raskaus ja alkoholin käyttö
Äitiysneuvolassa puhutaan päihteiden käytöstä. Alkoholilla on monia haittavaikutuksia sikiölle.
Koska raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole olemassa turvarajaa, alkoholin käyttö
odotusaikana on syytä lopettaa kokonaan.

Hammashoito raskauden aikana
Pääsääntöisesti hammashoito voidaan toteuttaa samoin periaattein odottaville naisille kuin eiraskaana olevillekin. Turvallisin ajankohta hoidon toteutukselle on toinen raskauskolmannes.
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