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1 Johdanto 

 

Sinuiitti tarkoittaa yhden tai useamman nenän sivuontelon tulehdusta. Arkikielessä 

puhutaan usein yksinkertaistaen poskiontelotulehduksesta. Nenän sivuonteloihin 

kuuluvat kuitenkin poskionteloiden lisäksi myös otsa- ja kitaontelot sekä seulalokerostot. 

Ammattikielessä on aiemmin ollut tapana erotella toisistaan riniitti ja sinuiitti. Nykyisin 

käytetään sinuiitin lisäksi yleisesti termiä rinosinuiitti, koska oireita ja löydöksiä esiintyy 

usein yhtä aikaa sekä nenäontelossa että sivuonteloissa. (1) 

 

Sinuiitin aiheuttajia voivat olla virukset, bakteerit, sienet, näiden sekainfektio, allerginen 

reaktio, trauma, kasvain, vierasesine tai sädehoitoreaktio. Altistavia tekijöitä ovat 

limakalvosairaudet, tulehdusta ylläpitävät tekijät, tietyt systeemisairaudet, 

immuunipuutostilat, rakenteelliset poikkeavuudet, hengitysilman epäpuhtaudet ja huono 

hampaistoterveys. Myös joidenkin mielenterveysongelmien on havaittu altistavan 

sivuontelontulehduksille tuntemattomalla mekanismilla. (1) 

 

Sienisinuiittien taudinkuva vaihtelee tavanomaisen sinuiitin kaltaisista erittäin vakaviin, 

henkeä uhkaaviin, joskus nopeastikin eteneviin invasiivisiin muotoihin. Sienen 

havaitseminen ajoissa on tärkeää asianmukaisiin jatkotutkimuksiin ja toimenpiteisiin 

pääsemiseksi sekä hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi. Sienisinuiittien diagnosointiin 

liittyy kuitenkin useita haasteita, ja erityisesti vakavissa sienisinuiittimuodoissa 

viivästynyt diagnoosi voi heikentää potilaan ennustetta. (2,3) 

 

Sienisinuiittien diagnosoinnin haasteet johtuvat muun muassa seuraavista tekijöistä: 

Sienisinuiitit ovat kohtalaisen harvinaisia ja niiden vakavimmat muodot erittäin 

harvinaisia. Sienisinuiitit voivat olla lieväoireisia, ja niiden oireet voivat olla 

samankaltaisia virusten ja bakteerien aiheuttamien sinuiittien kanssa. Sienten viljely 

laboratoriossa on aikaa vievää ja vaikeaa, ja sieniviljelyn on todettu olevan diagnostiselta 

herkkyydeltään ja tarkkuudeltaan heikko (4-6). Vastauksissa saattaa olla kohtalaisen 

paljon vääriä negatiivisia tuloksia, ja positiivisenkaan viljelytuloksen perusteella ei voi 

suoraan tehdä diagnoosia, koska sieniä havaitaan yleisesti myös terveissä sivuonteloissa. 

(2,3,7) 
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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, voisiko joillain bakteereilla olla yhteys 

sienten esiintymiseen sinuiiteissa. Tällöin näiden bakteerien kohdalla voisi jo 

lähtökohtaisesti epäillä herkemmin sienisinuiitin mahdollisuutta. Tämä voisi jouduttaa 

ratkaisevaan sienisinuiittidiagnoosiin pääsemistä ja asianmukaisen hoidon aloittamista. 

 

 

 

2 Kirjallisuuskatsaus 

 

Sinuiitit jaotellaan niiden keston mukaan äkillisiin ja kroonisiin. Äkillisen sinuiitin kesto 

on määritelmän mukaan alle 12 viikkoa ja kroonisen vastaavasti yli 12. Usein toistuvalla 

sinuiitilla tarkoitetaan erillisinä jaksoina vähintään neljä kertaa vuodessa toistuvaa 

äkillistä sinuiittia (8). 

 

Äkillinen sinuiitti alkaa yleensä viruksen aiheuttamalla ylähengitystieinfektiolla. 

Ylähengitystieinfektioita aiheuttavista viruksista useat voivat aiheuttaa sinuiitin, ja eri 

viruksia voi esiintyä myös yhtä aikaa. Sinuiitin yleisimpiä aiheuttajia ovat rinovirukset. 

Muita mahdollisia aiheuttajaviruksia voivat olla esimerkiksi RS-virus, adenovirus sekä 

influenssa- ja parainfluenssavirukset. Suurin osa potilaista paranee täysin virusinfektion 

jälkeen. (1,9) 

 

Joissain harvoissa tapauksissa viruksen aiheuttama äkillinen hengitystieinfektio tai 

sinuiitti voi kehittyä bakteerisinuiitiksi. Tätä voivat edesauttaa esimerkiksi virusten ja 

bakteerien synergia, poskiontelon ostiumin tukkeutuminen inflammaation seurauksena 

tai paikallinen immuunipuolustuksen häiriö. Virusten ja bakteerien aiheuttaman äkillisen 

sinuiitin alkuvaiheen oireet muistuttavat toisiaan, ja molemmat paranevat useimmiten 

itsestään ilman antimikrobista lääkehoitoa. (1,9,10) 
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Krooniset sinuiitit on perinteisesti jaoteltu polyypillisiin ja polyypittomiin (8). Nenän 

polyypit ovat hyvänlaatuisia, muun muassa infektioiden, allergian ja astman yhteydessä 

ilmeneviä limakalvon pullistumia, ja niiden etiologiasta ei ole täyttä varmuutta (11,12). 

Nykyisin on enenevässä määrin huomattu, että krooninen sinuiitti on monitahoinen tauti, 

jolla on useita patofysiologialtaan erilaisia variaatioita. Perinteisen luokittelun 

polyypillisiin ja polyypittomiin on todettu kuvaavan huonosti taudin etiologiaa. (8,13) 

 

The European Position Paper on Rhinosinuitis and Nasal Polyps 2020 (EPOS2020) -

julkaisussa ehdotetaan kroonisten sinuiittien luokittelua primaarisiin ja sekundaarisiin ja 

näiden alaluokkiin, paikalliseen (toispuolinen) ja levinneeseen (molemminpuolinen), 

sekä edelleen endotyypin ja fenotyypin mukaan. Esimerkkejä kroonisen sinuiitin 

fenotyypeistä ovat muun muassa krooninen nenäpolyypillinen sinuiitti, kystiseen 

fibroosiin liittyvä sinuiitti, odontogeeninen sinuiitti, allerginen sienisinuiitti ja sienipallo 

(fungal ball).  (8) 

 

2.1 Sivuonteloiden normaalifloora  

Terveiden sivuonteloiden normaali bakteerikanta koostuu useista erilaisista anaerobisista 

ja aerobisista bakteereista. Näistä monet ovat opportunistisia patogeeneja, eli bakteereja, 

jotka voivat niille sopivissa olosuhteissa olla osallisina sivuonteloiden tulehduksessa. 

Nykyaikaiset nukleiinihappoihin (DNA ja RNA) perustuvat tutkimusmenetelmät, kuten 

pyrosekvensointi ja PCR, ovat lisänneet tietämystä nenän terveiden sivuonteloiden 

runsaasta, monimuotoisesta mikrobiomista ja osoittaneet anaerobibakteerien olevan siinä 

vallitsevia. (10) 

 

Sieniä on kaikkialla ympäristössämme. Erilaisia sienilajeja on arvioitu olevan maapallon 

ekosysteemeissä 2,2-5,1 miljoonaa (14,15). Sienet esiintyvät joko yksisoluisina 

organismeina (hiivat) tai haarautuvina rihmastoina (esim. homeet). Joitakin sieniä 

kutsutaan dimorfisiksi, koska ne voivat esiintyä kasvuympäristön mukaan joko 

hiivamaisina tai rihmamaisina (6). Ihmisen altistuminen sisä- ja ulkoilman sieni-itiöille 

on väistämätöntä, ja niitä kulkeutuu hengitysilman mukana myös hengitysteiden 

limakalvoille (3). Oikeanlaisilla tutkimusmenetelmillä sieniä voidaankin löytää lähes aina 

sekä terveistä että tulehtuneista sivuonteloista (8). 
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Brook toteaa vuonna 2016 julkaistussa katsausartikkelissaan (10), ettei terveiden ja 

tulehtuneiden sinusten yleisimmistä mikro-organismeista ole täyttä yhteisymmärrystä. Ei 

ole myöskään varmaa, mitkä mikro-organismeista ovat patogeenisia ja mitkä suojaavia. 

Tutkimusten vertailu keskenään on vaikeaa eriävien löydösten takia. Brook arvelee 

eroavaisuuksien johtuvan muun muassa taudin, populaatioiden ja tutkimusmenetelmien 

vaihteluista. (10) 

 

Tutkimustulosten eroavaisuuksista huolimatta on tiettyjen löydösten havaittu toistuvan. 

Brookin katsausartikkelin (10) mukaan terveiden sinusten bakteereita ovat 

Propionibacterium acnes (kuuluu nykyään Cutibacterium-sukuun), Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus aureus, ja Corynebacterium-lajit (erityisesti 

Corynebacterium tuberculostearicum). Näistä esimerkiksi Staphylococcus aureus ja 

Staphylococcus epidermidis voivat olla patogeenisia kannan ja kasvuympäristön 

olosuhteiden mukaan. Potentiaalisesti patogeeninen näyttäisi olevan myös esimerkiksi 

Corynebacterium tuberculostearicum. Joillain probiooteilla puolestaan saattaa olla 

infektioilta suojaava vaikutus.  (10) 

 

Osalla nielun normaaliflooran bakteereista voi olla vaikutusta sivuonteloiden patogeenien 

kasvuun, ja ne voivat mahdollisesti ehkäistä sivuontelotulehduksia (9). Vertailtaessa 

sivuontelotulehduksille alttiita lapsia ei-alttiisiin, havaittiin jälkimmäisillä suurempia 

määriä patogeenien kasvuun vaikuttamaan kykeneviä alfa- ja ei-hemolyyttisiä 

streptokokkeja (mm. Streptococcus mitis ja Streptococcus sanguinis) sekä anaerobeja 

(Prevotella melaninogenica ja Peptostreptococcus anaerobius) (16). 

 

Tupakansavulle altistumisen on todettu muuttavan nenänielun normaalia bakteerikantaa 

patogeenisempaan suuntaan ja vähentävän niiden bakteerien määrää, joilla on kyky estää 

patogeenien kasvua (17,18). Ramakrishnan havaitsi tutkimuksessaan tupakointihistorian 

yhdistyvän sivuonteloiden alentuneeseen aktinobakteerien (esim. Corynebacterium- ja 

Propionibacterium-lajien) määrään ja kasvaneeseen firmikuuttien (erityisesti 

Staphylococcus-lajien) määrään (19).  
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Sivuonteloiden bakteerit ovat usein peräisin nenäontelosta. Nenäontelon 

normaaliflooraan kuuluvat muun muassa Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Propionibacterium acnes, aerobiset difteroidit sekä alfa- ja ei-hemolyyttiset 

streptokokit. Terveistä nenäonteloista löytyy toisinaan mahdollisia sinuiitin aiheuttajia, 

kuten Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ja Peptostreptococcus-lajeja. 

(9) 

 

Brook selvitti tutkimuksessaan kahdentoista nenän väliseinän korjausleikkauksessa 

olleen aikuisen terveiden sinusten bakteeriflooran. Vallitsevat anaerobilöydökset olivat 

Prevotella-, Porphyromonas-, Fusobacterium- ja Peptostreptococcus-lajeja. Yleisimmät 

aerobilöydökset olivat Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae ja Haemophilus influenzae. (20) 

 

2.2 Yleisimmät bakteerit äkillisissä sinuiiteissa  

Sivuontelotulehduksen Käypä hoito -suosituksessa tarkasteltujen tutkimusten perusteella 

yleisimmät äkillisen märkäisen bakteerisinuiitin löydökset ovat Streptococcus 

pneumoniae ja Haemophilus influenzae. Näitä esiintyy näytteiden perusteella noin 

kolmasosassa tapauksista. Seuraavaksi yleisimmät, Moraxella catarrhalis ja 

Staphylococcus aureus, esiintyvät noin kymmenesosassa tapauksista. (1) 

 

Brook toteaa vuoden 2011 katsausartikkelissaan, että tavallisimmat bakteerit aikuisten ja 

lasten akuuteissa märkäisissä sinuiiteissa ovat Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis ja Streptrococcus pyogenes. Immuunipuutteisilla, 

HIV-potilailla, kystisen fibroosin yhteydessä, sekä potilailla, joilla on sairaalasyntyinen 

sinuiitti, on Pseudomonas aeruginosa puolestaan tavanomainen löydös. Neutropeenisillä 

potilailla on havaittu usein Pseudomonas aeruginosan lisäksi sieniä. (9) 

 

Myös nenäontelon bakteerifloora muuttuu sinuiittia sairastavilla. Vaikka stafylokokkien 

ja difteroidien määrä vähenee, niin patogeenien, kuten Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes ja Moraxella catarrhalis, määrät 

lisääntyvät. Nämä ovat samoja bakteereita, joita esiintyy tulehtuneissa sinuksissa. 

Korrelaatio tulehtuneiden sivuonteloiden ja nenäontelon bakteerikantojen välillä on 

havaittu osassa tutkimuksista, mutta toisissa korrelaatio on ollut heikko. (9) 
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2.3 Yleisimmät bakteerit kroonisissa sinuiiteissa 

Sivuontelotulehduksen Käypä hoito -suosituksen mukaan kroonisissa sinuiiteissa esiintyy 

enimmäkseen samoja bakteereja kuin äkillisissä. Niiden lisäksi kroonisissa sinuiiteissa on 

ollut löydöksenä esimerkiksi Pseudomonas aeruginosa. Tämä ja gramnegatiiviset aerobit 

ovat lisäksi yleisempiä operoiduilla kuin operoimattomilla potilailla. (1) Vuoden 2011 

katsausartikkelissaan Brook toteaa yleisimpien bakteerien olevan kroonisissa sinuiiteissa 

Staphylococcus aureus ja anaerobiset bakteerit, kuten prevotellat ja porfyromonakset, 

fusobakteerit ja peptostreptokokit (9).  

 

Bardy ja Psaltis selvittivät kroonisen sinuiitin potilaiden mikrobiomia Next Generation 

Sequencing (NGS) -menetelmällä tehtyjen tutkimusten pohjalta. Tulokset olivat 

yhtäpitäviä aikaisempien ei-NGS-tekniikoilla tehtyjen tutkimusten kanssa. Yleisimmiksi 

kroonisen sinuiitin bakteereiksi todettiin Staphylococcus-, Propionibacterium- ja 

Corynebacterium-suvut. Bakteerikantojen monimuotoisuuden havaittiin vähentyneen 

kroonisen sinuiitin potilasryhmillä verrattuna kontrolliryhmiin. Staphylococcus aureus 

havaittiin yleiseksi patogeeniksi, ja aikaisemmissa tutkimuksissa stafylokokkien 

runsauden oli todettu esimerkiksi ennustavan huonompia kirurgisia hoitotuloksia. (21) 

 

Kroonisen sinuiitin pahenemisen epäillään johtuvan ensisijaisemmin viruksista kuin 

bakteereista (8). Eräässä tutkimuksessa  Haemophilus influenzae todettiin yleisemmäksi 

pahentuneessa kroonisessa sinuiitissa stabiiliin ryhmään verrattuna (22). Tuoreemmissa 

tutkimuksissa ei ole kuitenkaan todettu eroja stabiilin ja pahentuneen kroonisen sinuiitin 

bakteerikannoissa. Yleisimmiksi bakteerilöydöksiksi on näissä todettu muun muassa 

Staphylococcus-lajit, pseudomonakset ja streptokokit sekä lajitasolla Staphylococcus 

aureus ja Staphylococcus epidermidis. (23,24) 
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2.4 Hammasperäisten sinuiittien etiologia ja mikrobiologia 

Yläleuan poski- ja välihampaiden (molaarien ja premolaarien) sekä joskus myös 

kulmahampaan tulehdus voi aiheuttaa sinuiitin. Yleensä hammasperäisen sinuiitin syynä 

on apikaaliparodontiitti, eli juuren kärjen tulehdus, joka on seurausta hammasytimen 

tulehduksesta. Muita syitä voivat olla parodontiitti, peri-implantiitti, hampaan poiston 

yhteydessä syntynyt poskionteloyhteys, hammastrauma, poskiontelon pohjan nosto tai 

luusiirteiden käyttö implanttiprotetiikan yhteydessä. Hammasperäiset sinuiitit ovat 

tyypillisesti kroonisia ja toispuoleisia. (1) Erään tutkimuksen mukaan toispuoleisista 

kroonisista sinuiiteista hammasperäisiä voi olla jopa 70% tapauksista (25).  

 

Hammasperäisten sinuiittien ja ei-hammasperäisten sinuiittien mikrobiologia eroaa 

toisistaan merkittävästi. Äkillisissä sinuiiteissa yleiset Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae ja Moraxella catarrhalis eivät ole yleisiä äkillisessä 

hammasperäisessä sinuiitissa. Hammasperäisten sinuiittien (äkillinen ja krooninen) 

yleisimpiä bakteereita ovat sen sijaan Peptostreptococcus-, Fusobacterium- ja 

Porphyromonas-lajit sekä prevotellat. Nämä ovat kaikki suun normaaliflooraa, mutta 

tavallisia myös hampaan ytimen ja kiinnityskudoksen tulehduksissa sekä 

hammaspaiseissa. (26)   

 

Hammasperäisissä sinuiiteissa esiintyy usein suun mikrobistosta peräisin olevia 

anaerobibakteereja (27). Hammasperäisen sinuiitin erite on usein pahanhajuista 

anaerobibakteereiden vuoksi (1,28). Tulehtunut hammas on usein aluksi voimakkaasti 

oireileva. Hammastulehdukset voivat kuitenkin olla lieväasteisia ja täysin oireettomia, 

minkä vuoksi sinuiittien mahdollinen hammasetiologia saattaa usein jäädä tutkimatta. 

(28) 

 

Hammasperäiseen sivuontelotulehdukseen voi liittyä myös sienikasvua erityisesti 

immuunipuutteisilla potilailla (27). Hampaan juuren kärjen tulehdus tai 

juurihoitotoimenpide voi aiheuttaa värekarvatoimintaa heikentävän tulehdusjakson. 

Tämä, sekä sienten kasvua edistäviä kuparia ja sinkkiä sisältävien juurihoitomateriaalien 

työntyminen poskionteloon juurihoitotoimenpiteen yhteydessä, voivat altistaa 

sienisinuiitille. (8,29) 
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2.5 Sienet sinuiiteissa 

Koska sieni-itiöitä kulkeutuu jatkuvasti hengitysteiden limakalvoille ihmisen 

hengittäessä, niitä voidaan löytää lähes kaikista terveistä ja tulehtuneista sivuonteloista. 

Ihmisen immuunipuolustusjärjestelmä ja korkeahko kehonlämpö torjuvat useimpia 

sienten aiheuttamia tauteja. Suurin osa ihmiselle tauteja aiheuttavista sienistä onkin 

opportunistisia patogeeneja. Vaikka on todettu, että immuunipuolustuksen osuus on 

sieniä useammin sienisinuiitin kliinisen taudinkuvan määrittävä tekijä, ovat jotkut sienistä 

myös todellisia patogeeneja. (3,8) 

 

Sienet pystyvät bakteerien tapaan erittämään toksiineja ja muodostamaan biofilmejä. 

Sienillä saattaa olla tärkeä osuus kroonisissa sinuiiteissa, mutta toistaiseksi tätä ei ole 

pystytty osoittamaan varmasti. Lähes varmaa kuitenkin on, että sienillä on osuutta 

limakalvojen terveyteen. Immunosuppression yhteydessä sienet voivat aiheuttaa 

todellisen invasiivisen infektiotaudin. (8) Immuunipuolustuksen keskeisestä osuudesta 

sienisinuuiittien patogeneesissä kertoo esimerkiksi se, että aspergillukset (nuijahomeet) 

ovat yleisiä löydöksiä koko tautikirjossa lievistä vakavimpiin muotoihin (30).  

 

2.6 Sienisinuiittien luokittelu 

Sienisinuiittien taudinkuva vaihtelee laajasti. Lievimmissä muodoissa sienet ovat 

sivuonteloiden limakalvoilla pinnallisina esiintyminä, ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi 

allergisia oireita. Vakavimmat muodot ovat jopa henkeä uhkaavia, ympäröiviä kudoksia 

tuhoavia invasiivisia tauteja. Vakavien sienisinuiittien katsotaan olevan 

immuunipuutteisten potilaiden tauteja, mutta lievempiä muotoja voi esiintyä myös 

immunokompetenteilla (normaali immuunipuolustus) potilailla. (3) 

 

Sienisinuiitit jaotellaan yleensä akuutteihin ja kroonisiin sekä noninvasiivisiin ja 

invasiivisiin muotoihin. Niistä noninvasiiviset luokitellaan yleensä kolmeen kliiniseen 

alatyyppiin, joita ovat saprofyyttinen tai muu paikallinen sienikolonisaatio, sienipallo ja 

allerginen (eosinofiilinen) sienisinuiitti. Sienisinuiitin invasiiviset muodot on melko 

yleisesti luokiteltu akuuttiin invasiiviseen, krooniseen invasiiviseen ja 

granulomatoottiseen invasiiviseen tautimuotoon. (2,3) 
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EPOS2020-julkaisussa invasiivisten sienisinuiittien jaottelua alatyyppeihin ei ole nähty 

tarpeelliseksi, koska luultavasti ne kaikki liittyvät immuunipuutokseen. Vaikka on 

olemassa tapausselostuksia esimerkiksi granulomatoottisista invasiivisista 

sienisinuiiteista terveillä yksilöillä, ovat invasiiviset muodot EPOS2020-julkaisun 

mukaan todennäköisesti epätavallisia potilailla, joiden immuunipuolustus on 

varmuudella todettu normaaliksi.  (8) 

 

EPOS2020-julkaisussa sienisinuiitit esitellään immuunipuolustuksen näkökulmasta 

jatkumona, jonka toisessa ääripäässä ovat immuunipuutteisilla potilailla esiintyvät 

invasiiviset muodot ja toisessa päässä immuunijärjestelmän yliherkkyyteen liittyvät 

allergiset sienisinuiitit. Niiden väliin asettuvat immunokompetenttien potilaiden 

noninvasiiviset sienisinuiitit kuten sienipallo. (8) 

 

2.7 Noninvasiiviset sienisinuiitit 

Noninvasiivisissa sienitaudeissa sieni kasvaa epiteelikudoksen pinnalla, mutta ei 

tunkeudu syvemmälle kudokseen (7). Noninvasiivisia sienisinuiitteja esiintyy 

tyypillisesti immunokompetenteilla potilailla. Immunokompetentille potilaalle sienestä 

voi tulla patogeeni, jos limakalvon värekarvojen toimintaan perustuva normaali 

puhdistusmekanismi häiriytyy. (8) 

 

2.7.1 Saprofyyttinen tai muu paikallinen sienikolonisaatio 

Saprofyyttisellä (kuollutta orgaanista ainetta ravinnokseen käyttävä) tai muulla 

paikallisella sivuontelon sienikolonisaatiolla tarkoitetaan sienten paikallista kasvua 

sivuontelon eritteessä tai limakalvon jäänteissä. Tila ilmenee useimmiten kirurgisen 

toimenpiteen jälkeen, koska toimenpiteen yhteydessä sivuonteloon voi jäädä tulehtunutta 

tai karstaista limakalvoa, jossa sieni pääsee kasvamaan. Saprofyyttinen sienikolonisaatio 

ei kuitenkaan ole invasiivinen. Se on usein oireeton ja jää helposti diagnosoimatta. 

Luokitukseen se on päätynyt lähinnä sen vuoksi, että sen on arveltu voivan johtaa 

sienipallon syntymiseen. (2) 
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2.7.2 Sienipallo (fungal ball) 

Limakalvon värekarvojen puhdistusmekanismin häiriytyessä sienet voivat muodostaa 

sivuonteloon sienipallon (fungal ball). Sienipallo on sivuonteloon, yleisimmin 

yksittäiseen poski- tai kitaonteloon, tiiviisti pakkautunut kerääntymä sienen osia kuten 

sienirihmaa. Sienipallo ei ole invasiivinen, ja immuunipuolustus reagoi siihen 

samankaltaisesti kuin vierasesineisiin. (8) 

 

Yleisimmät sienipalloista löytyneet patogeenit ovat aspergilluksia (30). Tämän takia 

sienipalloa on aikaisemmin voitu kutsua aspergilloomaksi tai aspergilloosiksi. Muitakin 

sieniä on kuitenkin havaittu olevan mukana sienipallojen syntymisessä, minkä vuoksi 

nykyisin käytetään yleisemmin termiä sienipallo (fungal ball) (7,30). Myös EPOS2020-

julkaisun mukaan sienipalloa (fungal ball) kuvailtaessa tulisi välttää aiemmin käytössä 

olleita termejä, kuten mycetooma, aspergillooma ja aspergilloosi, niiden 

harhaanjohtavuuden vuoksi (8). 

 

Yläleuan hampaan (molaarin, premolaarin tai kulmahampaan) juurihoito on selkeä 

riskitekijä sienipallon muodostumiselle poskionteloon. Juurihoidetuilla potilailla todettiin 

eräässä tapaus-verrokkitutkimuksessa 14-kertainen riski saada sienipallo kroonisen 

sinuiitin kontrolliryhmään verrattuna. Myös aikaisempien juurihoitotoimenpiteiden 

määrä korreloi sienisinuiitin esiintyvyyteen. (29) 

 

Samankaltaisia tuloksia sienipallon ja juurihoitojen esiintyvyyden sekä juurihoidettujen 

hampaiden määrän välisestä yhteydestä on saatu muissakin tutkimuksissa (8).  Yhteys 

johtunee siitä, että juurihoidoissa käytettyjen tiivisteaineiden ainesosat, kuten 

sinkkioksidi, saattavat edistää sienikasvua (31). Sienipallon mahdolliseksi riskitekijäksi 

on arveltu myös anatomisia poikkeamia, kuten vinoa nenän väliseinää. Tätä ei ole 

pystytty toteamaan varmaksi, ja onkin todennäköistä, että anatomisilla poikkeamilla ei 

ole suurta merkitystä. (8) 
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2.7.3 Allerginen sienisinuiitti 

Allerginen sienisinuiitti määritellään useimmiten kroonisen nenäpolyypillisen sinuiitin 

alatyypiksi, jonka erityispiirteitä ovat eosinofiilinen lima sekä IgE- tai IgG-välitteinen 

limakalvon yliherkkyys sieniantigeeneille (8). Toisin sanoen kyseessä ei ole varsinaisesti 

sieni-infektio, vaan pikemminkin inflammatorinen reaktio sieniantigeeneille (2).  Täyttä 

yksimielisyyttä ei ole, ovatko allerginen sienisinuiitti ja lima todella seurausta allergisesta 

reaktiosta, ja esiintyykö allerginen sienisinuiitti erillisenä kliinisenä fenotyyppinä vai 

osana eosinofiilistä kroonista tai nenäpolyypillistä sinuiittia (3,8,30). 

 

Allerginen sienisinuiitti erotetaan esimerkiksi sienipallosta ja eosinofiilisestä kroonisesta 

sinuiitista tiettyjen määrittävien tekijöiden perusteella. Näitä tekijöitä ovat muun muassa 

sivuontelon eosinofiilinen lima yhdessä non-invasiivisen sienirihman kanssa, sekä I- tai 

III-tyypin yliherkkyys sienelle. Allerginen sienisinuiitti on luonteeltaan noninvasiivinen, 

mutta luukadon esiintyminen sen yhteydessä ei ole epätavallista. Allergista sienisinuiittia 

voi esiintyä myös yhtä aikaa muiden sienisinuiittien kanssa. (2,8) 

 

Montone ja kumppanit toteavat tutkimuksessaan (32) yleisimpien yksittäisten 

sieniviljelylöydösten allergisen sienisinuiitin yhteydessä olevan Aspergillus-lajeja (34%) 

tai Dematiaceous-sieniä (30%). Yleisimmiksi Aspergillus-lajeiksi todettiin Aspergillus 

fumigatus, Aspergillus flavus ja Aspergillus niger. Vastaavasti yleisimmät Dematiaceous-

sienet olivat Alternaria-, Bipolaris- ja Curvularia-lajeja. Edellä mainittujen lisäksi 

allergisissa sienisinuiiteissa on todettu muun muassa Fusarium- ja Scedosporium-lajeja 

(32). 

 

2.8 Invasiiviset sienisinuiitit 

Invasiivisessa sienisinuiitissa sieni tunkeutuu limakalvojen, luiden, hermo-

verisuonirakenteiden ja ympäröivien elimien läpi esimerkiksi verisuoni-invaasiolla, jossa 

sientä löytyy verisuonten seinämistä ja lumenista. Invaasio aiheuttaa kudoksiin 

tromboosin, josta seuraa kudoksen hapenpuute ja kuolio. Sienisinuiitti luokitellaan 

invasiiviseksi silloin kun sienirihmaa on havaittavissa limakalvokudoksessa. Yleisimmät 

patogeenit invasiivisissa sienisinuiiteissa ovat Mucorales-luokan sienet (Rhizopus-, 

Mucor- ja Rhizomucor-lajit) sekä Aspergillus-lajit. (8) 
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Invasiivinen sienisinuiitti (Invasive fungal rhinosinusitis tai IFRS) on lähes yksinomaan 

immuunipuutteisten potilaiden tauti (8). Turner ja kumppanit totesivat 

kirjallisuuskatsauksessaan (33) akuuttien invasiivisten sienisinuiitten taustalla olevista 

immuunipuolustusta heikentävistä tiloista yleisimmiksi diabeteksen (47,8%) ja 

hematologiset maligniteetit (39%). Ne käsittävät yhteensä lähes 90% tapauksista. 

Kyseisen katsauksen diabeetikoista noin puolella oli havaittu diabeettinen ketoasidoosi 

(33).   

 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi invasiiviselle sienisinuiitille altistavat 

kortikosteroidien käyttö, munuaisten tai maksan vajaatoiminta, elinsiirto, HIV/AIDS ja 

autoimmuunisairaudet (33). Joitakin tapausselostuksia invasiivisista sienisinuiiteista 

immunokompetenteilla potilailla löytyy, mutta nämä tapaukset ovat ilmeisen harvinaisia. 

(8) Rautaylimäärän hoito rautaa kelatoivalla deferoksamiinilla voi ilmeisesti lisätä 

erityisesti Rhizopus-suvun sieni-infektion riskiä tarjoamalla Rhizopus-lajeille niiden 

kasvua edistävää rautaa (34). 

 

2.8.1 Akuutti invasiivinen sienisinuiitti 

Invasiivisen sinuiitin kroonisuudessa on havaittu vaihtelua, jonka perusteella on tehty 

jako akuuttiin ja krooniseen invasiiviseen sienisinuiittiin. Akuutiksi invasiivinen 

sienisinuiitti katsotaan silloin, kun sen kesto on alle neljä viikkoa. Akuutti invasiivinen 

sienisinuiitti on vakava, nopeasti etenevä tauti, johon liittyy elämänlaatua heikentäviä 

seurauksia ja korkea kuolleisuus (50-80%). (2,8) 

 

Akuutin invasiivisen sienisinuiitin kaksi tavallisinta aiheuttajaa ovat Aspergillus-lajit ja 

Mucorales-luokan sienet. Tautia onkin aiemmin kutsuttu mukormykoosiksi Mucorales-

luokan sienten yleisen esiintyvyyden vuoksi. Suurimmalla osalla akuutin invasiivisen 

sienisinuiitin saaneista potilaista on todettu joko diabetekseen tai hematologiseen 

maligniteettiin liittyvä immuunivaje. (2) 

 

Erityisesti huonossa hoitotasapainossa olevan diabeteksen yhteydessä on todettu usein 

Mucorales-luokan sieniä. Koska Mucorales-sienet viihtyvät happamassa ja korkean 

glukoosikonsentraation ympäristössä, tarjoaa diabeettinen ketoasidoosi niiden kasvua 

edistävät olosuhteet. (2) 
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Aspergillus-lajin sieniä esiintyy tyypillisesti immuunipuutteisilla potilailla, joista 

valtaosalla on hematologinen maligniteetti. Taustalla voi olla myös muita 

immuunipuolustusta heikentäviä tekijöitä, joista erityisesti neutropenia on yhdistetty 

akuuttiin invasiiviseen sienisinuiittiin. On olemassa näyttöä, että diabeettiset potilaat 

selviävät akuutista invasiivisesta sienisinuiitista paremmin kuin muut immuunipuutteiset 

potilaat. Vaikka tietyt sienityypit ovat diabeetikoilla yleisempiä, ei ole näyttöä siitä, että 

ennusteiden eroavaisuus selittyisi patogeenillä.  (2) 

 

2.8.2 Krooninen invasiivinen sienisinuiitti 

Krooninen invasiivinen sienisinuiitti on patologialtaan hyvin samankaltainen tauti kuin 

akuutti invasiivinen sienisinuiitti. Krooninen invasiivinen sienisinuiitti kuitenkin etenee 

hitaammin ja voi olla kestoltaan kuukausista vuosiin. Invasiivinen sienisinuiitti 

luokitellaan krooniseksi, kun sen kesto on yli neljä viikkoa. Kroonisen tautimuodon 

hitaampaa etenemistä on selitetty sillä, että sitä esiintyy useammin potilailla, joiden 

immuunipuolustus toimii paremmin kuin akuuttia muotoa sairastavilla. (2) Tavallisimmat 

patogeenit kroonisessa invasiivisessa sienisinuiitissa ovat akuutin invasiivisen sinuiitin 

kaltaisesti Aspergillus- ja Mucor-lajit. Joidenkin tutkimusten mukaan yleisimmin tavattu 

sieni olisi erityisesti Aspergillus fumigatus (30).  

 

2.8.3 Granulomatoottinen invasiivinen sienisinuiitti 

Krooninen granulomatoottinen invasiivinen sienisinuiitti tunkeutuu muiden invasiivisten 

sienisinuiittien kaltaisesti limakalvon läpi ympäröiviin kudoksiin. Aspergillukset ovat 

tässäkin tapauksessa tyypillisin patogeeni. Granulomatoottinen sienisinuiitti eroaa muista 

invasiivisen sienisinuiitin muodoista histologisesti. Sen kudosnäytteissä on nähtävissä ei-

nekrotisoivia granuloomia. Tauti on harvinainen länsimaissa. Sitä tavataan useimmin 

Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Joidenkin julkaisujen mukaan sitä voi esiintyä 

sekä immuunipuutteisilla että immunokompetenteilla potilailla ja toisinaan yhtä aikaa 

muiden sienisinuiittimuotojen kanssa. (2)  
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2.9 Bakteerien esiintyminen sienisinuiiteissa 

Lu ja kumppanit ovat mahdollisesti ensimmäiset, jotka ovat käyttäneet NGS-menetelmää 

(rinnakkaissekvensointi) tutkiakseen sinuiittipotilaiden bakteerikantojen eroja 

sienisinuiittien ja muun kuin sienen aiheuttamien sinuiittien välillä. Tutkimuksessa 

hemofilukset ja pseudomonakset olivat yleisempiä sienisinuiittiryhmässä. Vastaavasti 

fusobakteerit ja korynebakteerit olivat yleisempiä muun kuin sienen aiheuttamien 

sinuiittien ryhmässä. Lisäksi sienisinuiittiryhmällä oli havaittavissa enemmän 

bakteerikannan epätasapainoa verrattuna ei-sienisinuiittiryhmään.  (35) 

 

Vandelaar ja kumppanit selvittivät akuuttien pahentuneiden kroonisten sinuiittien 

bakteerikantoja kliinisissä fenotyypeissä, joita olivat nenäpolyypillinen krooninen 

sinuiitti, nenäpolyypiton krooninen sinuiitti ja allerginen sienisinuiitti. Näiden 

fenotyyppien mikrobiomien välillä ei havaittu merkittäviä eroja. Allergisen sienisinuiitin 

ryhmässä havaittiin kuitenkin joitakin eroavaisuuksia. Esimerkiksi Burkholderiales-

lahkon ja Stenotrophomonas-suvun bakteereita ei havaittu allergisen sienisinuiitin 

potilasryhmässä. Kuitenkin muita gramnegatiivisia sauvoja, kuten Pseudomonas-lajeja, 

löytyi myös tältä ryhmältä. Potilaat, joilla oli allerginen sienisinuiitti, olivat olleet 

sivuonteloiden leikkauksessa tutkimusta edeltävästi, minkä arveltiin johtaneen myös 

anaerobibakteerien puuttumiseen kyseisellä ryhmällä. (23) 

 

 

 

3 Aineisto ja menetelmät 

 

Kirjallisuushaku tätä tutkielmaa varten tehtiin Pubmedillä. Hakua ei rajattu 

julkaisuajankohtien mukaan. Hakusanoina käytettiin muun muassa seuraavia: healthy 

sinuses, microbiology, chronic, sinusitis, fungal, bacteria, microbiota ja pathology. 

Lisäksi hyödynnettiin kirjallisuushaussa löytyneiden artikkeleiden lähdeluetteloita, 

mikrobiologian ja korva-, nenä- ja kurkkutautien oppikirjoja (6,7), Suomalaisen 

Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -suosituksia (1,36) sekä HUS:n 

laboratorionäyteohjeistuksia (37,38). 
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Tutkimusosion aineisto koottiin hakemalla HUSLAB patologian osaston tietokantaan 

(QPati) vuosina 2000-2015 kirjattuja mahdollisia sienisinuiittipotilastapauksia. 

Lopulliseen aineistoon otettiin ainoastaan tapaukset, joissa oli sienilöydös vähintään 

yhdessä seuraavista: sieninatiivitutkimuksessa, sieniviljelyssä tai histologisessa 

näytteessä. 

 

Potilaiden laboratoriovastaukset käytiin läpi (histologinen näyte, sieninatiivi, sieniviljely 

ja bakteeriviljely) ja löydökset taulukoitiin sillä tarkkuudella, millä ne oli laitettu 

tietokantaan. Eri bakteerien ja sienten esiintyvyys selvitettiin kootusta aineistosta edellä 

mainitun tarkkuuden rajoissa. Lisäksi vertailtiin eri tutkimusmenetelmillä saatujen 

positiivisten ja negatiivisten sienitulosten lukumääriä. Aineiston kokoamisessa ja 

analysoinnissa hyödynnettiin Excel-laskentataulukko- ja SPSS-tilasto-ohjelmaa. 

 

HUSLABin ohjeiden (37) mukaan sieniviljelyyn lähetettävät syväsieninäytteet, 

esimerkiksi kudospalat sekä märkä- ja eritenäytteet, laitetaan steriiliin putkeen. Pieniin 

näytteisiin tulee lisätä tippa keittosuolaliuosta kuivumisen estämiseksi. Syväsieninäyte 

tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti (vuorokauden sisällä). Mikäli 

näytteessä oletetaan olevan mukana bakteeriflooraa, tulee näyte säilyttää 

jääkaappilämpötilassa ennen kuljetusta.  

 

HUSLABissa natiivitutkimus on osa sienitutkimusta ja se sisältyy sieniviljelypyyntöön. 

Pyydettäessä sieniviljelyä kudospalasta, märkäeritteestä tai muusta syvänäytteestä, 

neuvotaan koeputkinäytteen lisäksi sivelemään näytettä suoraan objektilasille 

natiivitutkimusta varten. (38) 

 

Laboratoriossa sienet viljellään erikoiselatusaineilla, jonka jälkeen ne tunnistetaan 

morfologisiin erikoispiirteisiin ja metaboliatesteihin perustuen. Natiivitutkimuksella 

tarkoitetaan suoraa mikroskopointia joko faasi- tai fluoresenssimikroskoopilla. 

Natiivitutkimuksen tulos vastataan 1-2 työpäivän kuluessa, mutta viljelytuloksen 

valmistumiseen menee yleensä 1-2 viikkoa. (36,37) 
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Histologinen tutkimus tehdään kudospalasta, joka toimitetaan formaliinipurkissa 

patologian osastolle, missä valmiit kudosleikkeet värjätään ja tutkitaan mikroskoopilla.  

Sienet tunnistetaan niiden rakenteen perusteella, ja tunnistamista helpottamaan voidaan 

käyttää esimerkiksi metenamiini-hopea- tai perjodihappo-Schiff (PAS)-värjäystä. (6) 

 

 

 

4 Tulokset 

 

Tutkimusaineisto koostuu 142 sienisinuiittipotilaan laboratoriotuloksista. Yhdestä 

potilaasta oli näyte molemmista poskionteloista erikseen, minkä vuoksi 

tutkimustapauksia on yhteensä 143. Kaikissa tapauksissa sienilöydös oli positiivinen 

vähintään yhdessä seuraavista: osana patologisanatomista diagnoosia (PAD), sieninatiivi- 

tai sieniviljelyvastauksessa. Taulukossa 1 esitellään, millä menetelmillä aineiston 

positiiviset sienilöydökset oli todettu. Taulukosta nähdään, että kaikissa aineiston 

tapauksissa, joissa sieniviljelyssä todettiin sienikasvua, sieni oli havaittu myös PAD:ssa 

tai natiivitutkimuksessa tai molemmissa. 

 

Potilasaineiston nuorin potilas oli seitsemänvuotias ja vanhin 90-vuotias. Potilaiden 

keski-ikä oli 62 vuotta ja mediaani-ikä 63 vuotta. Naisia potilaista oli 61,3% ja miehiä 

38,7%. Kuvassa 1 esitellään aineiston potilaiden ikäjakauma viiden vuoden ryhmissä. 

 

Kuva 1. Aineiston potilaiden (n=142) ikäjakauma. 
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Taulukko 1. Tutkimusmenetelmät, joilla aineiston positiiviset sienitulokset oli todettu. 

Kaikissa 143 tapauksessa sieni oli positiivinen vähintään yhdessä tutkimuksessa. 

Tutkimusmenetelmä  Tapausten lukumäärä 

PAD, sieninatiivi ja sieniviljely 27 

PAD ja sieninatiivi  46 

PAD ja sieniviljely 5 

Sieninatiivi ja sieniviljely 12 

Vain PAD 24 

Vain sieninatiivi 29 

Vain sieniviljely 0 

Yhteensä 143 

 

 

Taulukosta 2 voidaan todeta, että PAD-löydös ja sieninatiivitutkimus täydentävät 

toisiaan. Sienen ollessa negatiivinen PAD:ssa, se oli kuitenkin positiivinen sieninatiivissa 

kaikissa näissä 39 tapauksessa. Toisin sanoen aineiston kaikissa tapauksissa sienivastaus 

oli positiivinen PAD:ssa tai sieninatiivissa tai molemmissa.  Kuitenkin sienen ollessa 

positiivinen PAD:ssa se oli negatiivinen sieninatiivissa 14/89 (15,7 %) tapauksessa, jos 

puuttuvia sieninatiivilöydöksiä ei oteta huomioon suhdetta laskettaessa.  

 

Taulukko 2. Sienen suhteen positiiviset ja negatiiviset PAD:t ja sieninatiivitutkimukset 

ristiintaulukoituna. 15 tapauksessa sieninatiivitutkimuksen vastausta ei ollut saatavilla. 

 
Sieninatiivi 

positiivinen 

Sieninatiivi 

negatiivinen 

Sieninatiivivastausta ei 

saatavilla 
Yhteensä 

Sieni 

positiivinen 

PAD:ssa 

75 14 15 104 

Sieni 

negatiivinen 

PAD:ssa 

39 0 0 39 

Yhteensä 114 14 15 143 
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Patologisanatominen näyte (PAN) oli otettu kaikissa 143 tapauksessa. PAN-vastauksissa 

sienilöydös oli positiivinen 104 (73%) tapauksessa. Näistä 104 PAN-vastauksesta 26:ssa 

(25%) oli Aspergillus-löydös ja 78:ssa (75%) tarkemmin määrittelemätön sienilöydös. 

PAN-vastaukset on esitetty lukumäärinä kuvassa 2. 

 

Kuva 2. PAN-vastaukset lukumäärinä. 

 

 

Sieninatiivivastaus oli saatavilla 128 (90%) tapauksessa. Natiivitutkimuksessa 

sienilöydös oli positiivinen 114 (89%) tapauksessa ja negatiivinen 14 (11%) tapauksessa. 

Kaikissa positiivisissa vastauksissa löydös oli rihmasieneksi sopivaa sienirihmaa. 

Sienilöydös oli määritetty tarkemmin 42 vastauksessa, joista 41:ssa (98%) Aspergillus-

tyyppiseksi ja yhdessä Scedosporium (Pseudallescheria boydii) -tyyppiseksi rihmaksi. 

Yhdessä vastauksessa oli tarkemmin määrittämättömän rihmasienen lisäksi 

hiivarihmalöydös. Muuten sieninatiivitutkimuksissa ei ollut kaksoislöydöksiä. 

Sieninatiivin vastaukset on esitetty lukumäärinä kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Sieninatiivivastaukset lukumäärinä. 
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Sieniviljelyvastaus oli saatavilla 133 (93%) tapauksessa. Se oli positiivinen 43 (32%) 

tapauksessa. Yleensä löydöksenä oli vain yksi sienityyppi tapausta kohti. Ainoastaan 

kahdessa vastauksessa oli kahta eri sienilajia samanaikaisesti, ensimmäisessä Aspergillus 

fumigatus ja Aspergillus flavus ja toisessa Aspergillus flavus ja Exophiala dermatitidis. 

Kahta useampaa sienilajia ei löytynyt yhdestäkään sieniviljelyvastauksesta. 

Sieniviljelyvastaukset ja -löydökset on esitetty kuvissa 4 ja 5 sekä taulukossa 3. 

 

Laboratoriovastausten taksonomisessa tarkkuudessa oli jonkin verran vaihtelua. 

Sieniviljelyvastauksissa lajit oli kuitenkin määritetty melko tarkasti. Monet sienistä 

esiintyivät yksittäislöydöksinä. Sieniviljelyn yleisin löydös oli Aspergillus fumigatus, 

yhteensä 29 vastauksessa (67% positiivisista). Seuraavaksi yleisin oli Aspergillus flavus, 

viidessä vastauksessa (12% positiivisista). Aspergilluksia esiintyi sieniviljelyssä yhteensä 

36 vastauksessa (84% positiivisista). Muita sieniä, kuten hiivoja, esiintyi ainoastaan 

yksittäislöydöksinä.  

 

Kuva 4. Sieniviljelyvastaukset lukumäärinä. 
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Kuva 5. Sieniviljelylöydökset lukumäärinä. 

 

 

 

Taulukko 3. Sieniviljelylöydökset lukumäärinä. 
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Tutkimusaineiston kaikista 143 tapauksesta bakteeriviljelyvastaus oli saatavilla 128:ssa 

(90%). Niistä 123:ssa (96%) oli jokin positiivinen viljelytulos. Viidessä näytteessä (4%) 

ei ollut kasvua. Melko usein positiivisissa bakteeriviljelyvastauksissa oli enemmän kuin 

yksi bakteerilöydös samanaikaisesti. Bakteeriviljelyn löydökset esitellään kuvassa 6 ja 

taulukoissa 4-8. 

 

Kuva 6. Bakteeriviljelylöydökset lukumäärinä. 

 

 

 

Yleisimmät bakteerit olivat stafylokokit (n=53), hemofilukset (n=25) ja streptokokit 
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Streptokokeista yleisimpiä olivat Viridans-streptokokit (n=22) ja lajitasolla 

Streptococcus anginosus 14 vastauksessa (11%). Mikroaerofiilisia steptokokkeja oli 

yhdessä vastauksessa. Fakultatiivisesti anaerobiset bakteerilöydökset on esitetty 

taulukossa 4 ja aerobiset bakteerilöydökset taulukossa 5. 
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Enterobakteereita oli 35 vastauksessa (27%).  Yleisin enterobakteeri oli Escherichia coli 

10 vastauksessa (8%). Useimmat enterobakteerit ovat myös fakultatiivisesti anaerobisia. 

Ne on kuitenkin esitetty tässä tutkielmassa omana joukkonaan taulukossa 6. Anaerobisia 

tai aerotolerantteja bakteereita oli 31 vastauksessa (24%). Niistä 10 kuuluu 

grampositiivisiin ja 21 gramnegatiiviisiin lajeihin. Yleisimmät anaerobit olivat 

Prevotella-lajit (n=8), Fusobacterium-lajit (n=5) ja lajitasolla Cutibacterium acnes 

viidessä vastauksessa (4%). Anaerobiset ja aerotolerantit bakteerilöydökset on esitetty 

taulukossa 7. 

 

Tarkemmin määrittämätön sekafloora oli mainittu löydöksenä 30 vastauksessa (23%). 

Bakteeriviljelyvastauksissa oli myös 17 sienilöydöstä. Näistä 16 (94%) oli rihmasieniä, 

joista yleisin laji oli Aspergillus fumigatus (n=5). Yksi 17 sienilöydöksestä oli Candida 

albicans. Nämä loput bakteeriviljelylöydökset on esitetty taulukossa 8. 

 

Taulukko 4. Fakultatiivisesti anaerobiset bakteerilöydökset lukumäärinä. 

Fakultatiiviset anaerobit (osa lajeista aerobeja) Lukumäärä 

Stafylokokit yhteensä 53 

Staphylococcus aureus 31 

Staphylococcus epidermidis 6 

Tarkemmin määrittämätön koagulaasinegatiivinen stafylokokki 16 

Hemofilukset yhteensä 25 

Haemophilus influenzae 20 

Haemophilus parainfluenzae 2 

Hemofiluksen kaltainen sauva 3 

Streptokokit yhteensä 30 

Streptococcus pneumoniae 6 

Streptococcus agalactiae 1 

G-ryhmän beetahemolyyttinen streptokokki 1 

Viridans-steptokokit 22 

Streptococcus anginosus 14 

Tarkemmin määrittämätön Viridans-streptokokki 8 
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Taulukko 5. Aerobiset bakteerilöydökset lukumäärinä. 

Aerobit Lukumäärä 

Pseudomonakset yhteensä 9 

Pseudomonas aeruginosa 8 

Pseudomonaksen kaltainen sauva 1 

Muut yhteensä 7 

Corynebacterium-laji (difteroidi) 3 

Stenotrophomonas maltophilia 3 

Tarkemmin määrittämätön mikroaerofiilinen streptokokki 1 

 

 

Taulukko 6. Enterobakteerilöydökset lukumäärinä. 

Enterobakteerit (fakultatiivisia anaerobeja) Lukumäärä 

Escherichia-lajit yhteensä 10 

Escherichia coli 10 

Klebsiella-lajit yhteensä 9 

Klebsiella oxytoca 7 

Klebsiella pneumoniae 2 

Entrerobacter-lajit yhteensä 8 

Enterobacter cloacae 7 

Tarkemmin määrittämätön Enterobacter-laji 1 

Proteus-lajit yhteensä 5 

Proteus vulgaris 3 

Proteus mirabilis 2 

Citrobacter-lajit yhteensä 3 

Tarkemmin määrittämätön Citrobacter-laji 3 

Serratia-lajit yhteensä 3 

Serratia marcescens 3 
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Taulukko 7. Anaerobiset ja aerotolerantit bakteerilöydökset lukumäärinä. 

Anaerobiset bakteerit Lukumäärä 

Gramnegatiiviset sauvat  

Prevotella-lajit yhteensä 8 

Tarkemmin määrittämätön Prevotella-laji 8 

Fusobacterium-lajit yhteensä 5 

Fusobacterium nucleatum 4 

Tarkemmin määrittämätön Fusobacterium-laji 1 

Eikenella-lajit yhteensä 1 

Eikenella corrodens 1 

Tarkemmin määrittämätön gramnegatiivinen sauvabakteeri 7 

Grampositiiviset lajit   

Propionibakteerit yhteensä (anaerobisia tai aerotolerantteja) 7 

Cutibacterium acnes 5 

Tarkemmin määrittämätön propionibakteeri 2 

Actinomyces-lajit yhteensä (anaerobisia tai aerotolerantteja) 1 

Actinomyces odontolyticus 1 

Tarkemmin määrittämätön grampositiivinen kokkibakteeri 2 

 

Taulukko 8. Muut bakteeriviljelylöydökset lukumäärinä. 

Muut mainitut vastaukset Lukumäärä 

Normaalifloora tai sekafloora yhteensä 30 

Alueen normaaliflooraa 15 

Normaalia aerobista flooraa 3 

Normaalia sekaflooraa 1 

Aerobista sekaflooraa 6 

Anaerobista sekaflooraa 5 

Sienilöydökset bakteeriviljelyssä  

Rihmasienet yhteensä 16 

Aspergillus fumigatus 5 

Aspergillus flavus 1 

Tarkemmin määrittämätön Aspergillus-laji 1 

Tarkemmin määrittämätöntä rihmasientä 9 

Hiivasienet yhteensä 1 

Candida albicans 1 

Ei kasvua 5 
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Taulukossa 9 on esitetty sieniviljelylöydökset potilaiden (positiivinen sieniviljely) 

mediaani-iän (63,5 vuotta) mukaan. Taulukosta havaitaan, että löydösten lukumäärä 

jakautuu tasaisesti molemmin puolin mediaani-ikää. Minkään löytyneistä sienistä ei 

tämän arvion ja tapausmäärän perusteella voida katsoa olevan yleisempi kyseisen 

ikäjakauman kummassakaan päässä. 

 

Taulukko 9. Sienilöydösten lukumäärä potilaan mediaani-iän mukaan jaoteltuna. 

Sienilöydös alle 63,5-vuotiaat yli 63,5-vuotiaat Yhteensä 

Aspergillus fumigatus 13 16 29 

Aspergillus flavus 2 3 5 

Aspergillus glaucus 2 0 2 

Aspergillus niger 1 0 1 

Candida albicans 1 1 2 

Scedosporium apiospermum 0 2 2 

Mycelia sterilia 1 0 1 

Penicillium-laji 1 0 1 

Acremonium-laji 0 1 1 

Exophiala dermatitidis 0 1 1 

Yhteensä 21 24 45 

 

 

 

Taulukossa 10 on esitetty bakteeriviljelylöydökset potilaiden (positiivinen 

bakteeriviljely) mediaani-iän (66,1 vuotta) mukaan. Taulukosta havaitaan, että suurin osa 

bakteerilöydöksistä jakautuu tasaisesti molemmin puolin mediaani-ikää. Tässä 

potilasjoukossa anaerobit olivat yleisempiä alle 66,1-vuotiailla (n=20) verrattuna yli 66,1 

vuotiaisiin (n=11). 
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Taulukko 10. Bakteerilöydösten lukumäärä potilaiden mediaani-iän mukaan jaoteltuna. 

Bakteeri alle 66,1 v yli 66,1 v Yhteensä 

Staphylococcus aureus 18 13 31 

Muu stafylokokki 9 13 22 

Hemofilukset 11 14 25 

Pseudomonakset 4 5 9 

Muut aerobit 5 2 7 

Streptokokit 16 14 30 

Enterobakteerit 16 22 38 

Anaerobit 20 11 31 

Seka- ja normaalifloora 15 15 30 

Sieni 7 10 17 

Yhteensä 121 119 240 

 

 

Taulukossa 11 on esitetty bakteerien esiintyminen yleisimpien lajitasolle määritettyjen 

sienilöydösten yhteydessä. Aspergillus fumigatus esiintyi sieniviljelyn vastauksissa 29 

tapauksessa ja Aspergillus flavus viidessä. Joksikin aspergillukseksi sieni oli määritetty 

yhteensä 78 tapauksessa, kun huomioidaan sieniviljelyn lisäksi sieninatiivi- ja PAN-

vastaukset. Kyseisten tapausten yhteydessä stafylokokit ja hemofilukset osoittautuivat 

kohtalaisen yleisiksi bakteereiksi, kuten koko aineistossa. Erityisesti hemofiluksia löytyi 

Aspergillus flavuksen yhteydessä 4/5 (80%) tapauksessa. Muilta osin vastauksista ei 

nouse esille Aspergillus-löydösten kanssa säännöllisesti tai koko aineistoon verrattuna 

yleisemmin toistuvia bakteerilöydöksiä. Tämä oli toisaalta odotettavissa, koska kaikilla 

aineiston potilailla oli todettu sieni, ja niistä suurin osa (84%) oli todettu jossakin 

tutkimuksessa joko aspergillukseksi tai rihmasieneksi. Lopuissa vastauksissa löydös oli 

kahdessa tapauksessa Candida albicans ilman mainintaa rihmasienestä ja muissa 

ainoastaan tarkemmin määrittämätön sieni. 
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Taulukko 11. Bakteerien esiintyminen aineiston lukumääräisesti yleisimpien tarkemmin 

määriteltyjen sienilöydösten yhteydessä. 

Bakteeri A. fumigatus (n=29) A. flavus (n=5) Aspergillus (n=78) 

Staphylococcus aureus 6 1 16 

Muu stafylokokki 8 2 18 

Hemofilukset 6 4 18 

Pseudomonakset 1 0 4 

Muut aerobit 1 0 5 

Streptokokit 4 2 14 

Enterobakteerit 4 2 20 

Anaerobit 4 0 19 

Seka- ja normaalifloora 5 1 14 

 

 

 

 

5 Pohdinta 

 

Tämän tutkielman havaintojen perusteella sieninatiivitutkimus näyttäisi olevan 

sieniviljelyä selvästi herkempi menetelmä sienten osoittamiseksi 

sienisinuiittitapauksissa. Sieniviljely jäi usein negatiiviseksi, vaikka natiivinäytteessä 

todettiin sienikasvua. Tämä havainto on yhtäpitävä aiempien tutkimusten kanssa (7,30), 

ja tukee käsitystä, ettei sieniviljely ole yksinään riittävä sienen osoittamiseksi. Kun 

otetaan vielä huomioon sieniviljelyn huono tarkkuus, joka liittyy muun muassa näytteiden 

mahdolliseen kontaminoitumiseen ja sienten esiintymiseen myös terveissä 

sivuonteloissa, on sieniviljelyvastauksia käsiteltävä vain diagnoosia tukevana tekijänä. 

Sieniviljelyllä on kuitenkin tärkeä tehtävä sienilöydöksen nimeämisessä oikean hoidon 

aloittamiseksi (39). Viljely mahdollistaa myös herkkyysmäärityksen tekemisen. 
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Kun hoitavalla lääkärillä herää poskionteloleikkauksen yhteydessä epäily sienisinuiitista 

esimerkiksi eritteen ulkonäön takia (tahmea/kokkareinen löydös), kannattaisi tutkielman 

tulosten perusteella eritteestä ottaa kudosnäytteen lisäksi näyte sieniviljely- ja 

natiivitutkimusta sekä bakteeriviljelyä varten, jotta myös sienilöydös saadaan 

varmemmin vahvistettua. Kudosnäytteen keskeinen tarkoitus on poissulkea kasvaimet, 

mutta patologi voi myös tehdä siitä sienivärjäykset (PAS ja metanamiini-hopea), mikäli 

kliinikko epäilee sienikasvua. 

 

Tässä tutkielmassa käsitellyn sienisinuiittipotilasryhmän kohdalla havaittiin yleisimmin 

jotain rihmasientä. Tapauksissa, joissa oli tehty sienen tarkempi määritys, olivat 

aspergillukset yleisin löydös. Nämä havainnot tukevat aiempia tutkimustuloksia, joissa 

aspergillusten on raportoitu olevan yleinen löydös sienisinuiiteissa (32). 

 

Mensi ja kumppanit on esittänyt hypoteesin, että joidenkin juurihoitomateriaalien (sealer 

ja guttaperkka) sisältämä sinkkioksidi saattaa edistää Aspergillus fumigatuksen kasvua 

(31). Tämän tutkielman potilasaineistossa Aspergillus fumigatus oli yleisin lajitasolle 

määritetty sienilöydös. Aspergillus fumigatus on todettu yleiseksi kaikissa sienisinuiittien 

muodoissa (32), minkä takia tästä ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä. 

Jatkotutkimuksena olisi kuitenkin kiinnostavaa selvittää kuinka monen Aspergillus-

tapauksen taustalla on aiempia ylämolaarien, premolaarien tai kulmahampaiden 

juurihoitoja. 

 

Bakteeriviljelylöydösten perusteella noin puolessa aineiston sienisinuiittitapauksista 

vaikuttaisi olevan mukana bakteerisekakasvua. Yleisimmin esiintyneitä bakteereita olivat 

stafylokokit, hemofilukset ja streptokokit. Näiden on todettu olevan yleisiä sekä äkillisten 

märkäisten sinuiittien että kroonisten sinuiittien yhteydessä (9). Yleisimpiä 

enterobakteereita olivat Klebsiella- ja Enterobacter-lajit sekä Escherichia coli. 

Anaerobilöydöksistä yleisimmät olivat Prevotella- ja Fusobacterium-lajit sekä 

propionibakteerit (erityisesti Cutibacterium acnes). Anaerobit ovat yleinen löydös 

kroonisten sinuiittien yhteydessä (40). Myös enterobakteereja ja fakultatiivisia 

anaerobeja on havaittu kroonisten sinuiittien yhteydessä (41,42). 
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Yleisin lajitasolle määritetty bakteerilöydös koko aineistossa oli Staphylococcus aureus. 

Se löytyi 31 tapauksessa. Toiseksi yleisin oli Haemophilus influenzae, 20 tapauksessa. 

Kolmanneksi yleisin oli Streptococcus anginosus, 14 tapauksessa. On kuitenkin 

huomioitava, että useita löydöksiä oli luokiteltu epätarkemmin. Esimerkiksi Viridans-

streptokokkivastauksia, mukaan lukien Streptococcus anginosus, oli yhteensä 22. 

Epätarkoissa vastauksissa kasvua oli muiden löydösten ohessa usein kuvailtu 

sekaflooraksi tai normaaliflooraksi.  

 

Staphylococcus aureus on yleinen löydös kroonisten sinuiittien yhteydessä (9). Toisaalta 

se kuuluu myös nenä- ja sivuonteloiden normaaliflooraan (10). Myös Haemophilus 

influenzae on mahdollinen sivuontelotulehduksen aiheuttaja. Se on yleinen löydös sekä 

äkillisissä että kroonisissa sinuiiteissa.  Toisaalta sitäkin on todettu täysin terveistä, ei-

tulehtuneista nenä- ja sivuonteloista. (9) Edellä mainitut tekijät huomioiden 

Staphylococcus aureus ja Haemophilus influenzae eivät ole optimaalisia 

osoitinbakteereita sienisinuiiteille. 

 

Viridans-streptokokki ja anaerobiset gramnegatiiviset sauvat voivat viitata sinuiitin 

hammasperäisyyteen erityisesti yhdessä esiintyessään (28). Ne olivat kohtalaisen yleinen 

löydös tutkielman sienisinuiittipotilasaineistossa. Tämä herättää epäilyn, että osa 

tutkielman aineiston tapauksista saattaisi olla yhteydessä hammasperäiseen sinuiittiin, 

mutta käytettävissä olleiden tietojen perusteella asiaa ei voitu varmentaa. Lisäksi 

Viridans-streptokokit voivat päätyä sivuonteloihin myös nenän limakalvoilta (9). 

Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu ylähampaiden juurihoitojen lisäävän 

sienipallon riskiä (29). 
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Bakteerien esiintymistä sienisinuiiteissa on tutkittu melko vähän. Yhdessä tutkimuksessa 

hemofilusten ja pseudomonasten todettiin olevan yleisempiä sienisinuiittipotilasryhmällä 

verrattuna ei-sienisinuiittiryhmään (35). Tämän tutkielman sienisinuiittipotilailla 

hemofilukset olivat yleisimpien bakteerilöydösten joukossa, ja Haemophilus influenzae 

oli toiseksi yleisin lajitasolle määritetty bakteeri. Myös pseudomonaksia esiintyi jonkin 

verran (6% kaikista tapauksista). Lisäksi hemofiluslöydösten havaittiin toistuvan 

Aspergillus flavuksen yhteydessä 4/5 (80%) tapauksessa. A. flavus -tapausmäärät olivat 

kuitenkin huomattavan vähäisiä verrattuna koko aineistoon. Selviä johtopäätöksiä 

havainnoista ei voi tehdä, sillä hemofilusten on todettu olevan yleinen löydös niin 

kaikissa sinuiittitapauksissa kuin terveissä sivuonteloissa. 

 

 

 

6 Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman tai aikaisemman tutkimustiedon perusteella ei ole löytynyt bakteereita, 

jotka voisivat toimia selkeinä osoittimina sienisinuiitille. Saattaa kuitenkin olla 

mahdollista, että tietyt bakteerit, kuten hemofilukset, ovat yleisempiä sienisinuiittien kuin 

ei-sienisinuiittien yhteydessä. Edelleen on kuitenkin huomioitava, että hemofilukset ovat 

yleisiä taudinaiheuttajia kaikissa nenä- ja sivuonteloiden tulehduksissa, ja niitä voidaan 

havaita myös terveillä yksilöillä, minkä vuoksi ne eivät ole optimaalisia 

osoitinbakteereita. 

 

Tämän tutkielman potilasaineiston perusteella ei ole mahdollista luotettavasti selvittää 

hemofilusten yleisyyttä sienisinuiiteissa verrattuna ei-sienisinuiitteihin muun muassa 

kontrolliryhmän puuttumisen vuoksi. Jatkossa aineistosta voisi tutkia esimerkiksi 

Viridans-streptokokkien esiintymistä yhdessä anaerobisten gramnegatiivisten sauvojen 

kanssa ja verrata tätä aiempiin ylämolaarien, yläpremolaarien ja yläkulmahampaiden 

juurihoitojen esiintyvyyteen ja lukumäärään. Tällöin voisi suuntaa antavasti arvioida, 

onko juurihoidoilla, todennäköisellä hammasperäisyydellä ja esimerkiksi aineistossa 

yleisimmin ilmenneellä Aspergillus fumigatuksella yhteys. 
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