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Muita tietoja:
Tiivistelmä: Suun limakalvon pigmentaatioita aiheuttavat syyt ovat moninaiset ja
pigmenttimuutosten taustalla voi olla jopa systeeminen sairaus. Pigmentaatiota voivat
aiheuttaa ulkopuolinen materiaali, joka on päässyt limakalvon sisälle, kuten
amalgaamitatuoinnissa, tai muutos voi olla fysiologista, melaniinin tuotannon lisääntymisestä
johtuvaa, jolloin ne eivät vaadi hoitotoimia. Pigmentaatioita aiheuttavien muutosten joukossa
on myös joitakin henkeä uhkaavia tiloja, kuten melanooma, Addisonin tauti tai Peutz-Jeghersin
syndrooma. Pigmentaatioiden väri vaihtelee vaalean ruskeasta mustaan, ja ne voivat esiintyä eri
muotoisina yksittäisinä plakkeina tai laaja-alaisina diffuusirajaisina muutoksina.
Tutkielman tarkoituksena oli laatia kattava katsaus suun limakalvojen pigmentaatioita
aiheuttavista muutoksista tämänhetkiseen tietämykseen perustuen käyttäen lähdeaineistona
uusimpia tutkimustuloksia. Tiedonlähteenä on käytetty Pubmed tietokantaa ja Käypä hoito suosituksia.
Pigmentaatioiden moninaisuus ja niitä aiheuttavien taustatekijöiden laaja kirjo luo haasteen
diagnostiikalle. Diagnoosiin tarvitaan perehtymistä hoitohistoriaan sekä tuntemusta suun
limakalvoilla pigmentaatioita aiheuttavista syistä. On tärkeää merkitä kaikki
pigmenttimuutokset potilasasiakirjoihin. Muutosten kohdalla tulisi aina varmistaa diagnoosi.
Yksittäiset pigmenttimuutokset tulisi aina poistaa histolopatologista tutkimusta varten
pahanlaatuisuuden (melanooma) poissulkemiseksi, ellei muutoksen luonne muutoin ole selkeä.
Laaja-alaisten ja symmetrisen pigmentaatiomuutosten kohdalla koepalasta ei yleensä ole
hyötyä, vaan näissä tapauksissa on syytä tarkentaa anamneesia (esim. lääkeaineiden
aiheuttamat pigmentaatiot) tai lähettää potilas jatkotutkimuksiin.
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Johdanto

Suun limakalvon pigmentaatiot ovat melko yleisiä. Pigmentaatiot suussa voivat
olla endogeenisiä, kuten fysiologinen pigmentaatio, hemoglobiini, bilirubiini ja
hemosideriini pigmentaatiot. Lisäksi suussa voidaan havaita syndroomien, kuten
Addisonin

tauti,

pigmentaatioita.

Laugier-Hunzikerin
Suussa

todetaan

tai

myös

Peutz-Jeghersin
eksogeenisten

aiheuttamia

syiden

vuoksi

pigmentaatioita, kuten tatuointien, amalgaamitatuointien tai jopa kynän lyijyn, jos
on saanut haavan kynästä. Pigmentaatioita todetaan myös tulehduksen
jälkitiloina ja tupakan aiheuttamana, sekä lisäksi tietyt lääkkeet, kuten
antimalarialääkkeet voivat aiheuttaa pigmentaatiota limakalvoilla.
Toinen tapa luokitella suun pigmentaatioita on jakaa ne paikallisesti rajautuneisiin
tai diffuuseihin pigmentaatioihin. Usein pigmentaatiot jaetaan vielä melanoottisiin
ja ei melanoottisiin pigmentaatioihin (Kuva 1). Pigmentaatiot suussa voivat olla
väriltään mustia, ruskeita tai sinisiä. Väri riippuu pigmentin syvyydestä
limakalvolla, jolloin puhutaan Tyndall-ilmiöstä (1).

Kuva 1. Suun limakalvon pigmentaatioiden jaottelu.

2
Pigmentaatioita voi esiintyä iästä riippumatta (Taulukko 1). Suurin osa
pigmentaatioita aiheuttavista muutoksista esiintyy keski-ikäisestä ylöspäin.
Nuorilla esiintyy pigmentaatioita pääosin syndroomien ja tapaturmien vuoksi,
mutta heillä todetaan näiden lisäksi myös fysiologista pigmentaatiota.

Taulukko 1. Suun pigmentaatiomuutosten esiintyminen aikuisilla ja lapsilla.

Suun limakalvon pigmentaatiot herättävät usein huolta potilaissa. Vaikka potilaat
usein näyttävät pigmentaatioita vastaanotolla, niin ei voida unohtaa, että on
edelleen yhtä tärkeää tutkia huolella suun alueella limakalvot jokaisen käynnin
yhteydessä. Potilaat eivät näe joka paikkaan suussa ja eivät välttämättä huomioi
muutoksia koulutetun ammattilaisen tavoin. Useasti alkuvaiheessa malignit
pigmentaatiot ovat oireettomia ja voivat olla kovinkin pieniä sekä huolettoman
näköisiä. Suun melanooma voi esimerkiksi muistuttaa kovasti harmitonta

3
fysiologista pigmentaatiota. Suun melanooman ennusteen kannalta on kuitenkin
merkittävintä havaita melanooma ajoissa ja tämän vuoksi myös harmittomat ja
vielä pienetkin muutokset tulee diagnosoida kunnolla. Jos poissulkua ei voida
varmasti tehdä, tulisi diagnoosin varmistamiseksi ottaa biopsia.
Suussa esiintyy myös tauteja, kuten Addisonin tauti, jonka hoitamatta jättäminen
voi johtaa pahimmillaan kuolemaan, sekä syndroomia esimerkiksi PeutzJeghersin syndrooma, joka vaatii seurantaa voidaksemme havaita heillä
useammin syntyvät syövät ajoissa. Tehdäkseen hyvälaatuista diagnostiikkaa, on
jokaisen hammaslääkärin tarpeellista osata yleisimmät suun limakalvon
pigmentaatioita aiheuttavat syyt sekä kyetä tunnistamaan harvinaisempia syitä
siinä määrin, että osaa ohjata potilaan jatkotutkimuksiin.
Tässä katsauksessa käsitellään suussa esiintyvien pigmentaatioiden syitä ja
niistä aiheutuvia muutoksia. Lisäksi katsauksessa käsitellään muutamia
syndroomia, mitkä aiheuttavat suun limakalvojen pigmentaatiota. Katsauksen
ulkopuolelle jää vaskulaariset muutokset sekä hemoglobiini, bilirubiini ja
hemosideriini pigmentaatiot.
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Fysiologinen pigmentaatio

Fysiologinen

pigmentaatio

tai

rotuun

liittyvä

pigmentaatio

on

yleinen

pigmentaation syy suussa (1). Fysiologinen pigmentaatio johtuu melanosyyttien
suurentuneesta aktivaatiosta suurentuneen melanosyytti määrän sijaan (1).
Melaniini

on

melanosyyttien

erittämä

pigmentaation

aiheuttava

aine.

Melanosyytit sijaitsevat ihon tyvikerroksessa (stratum basale) mistä niiden
erittämä melaniini kuljetetaan keratinosyytteihin (2). Fysiologisen pigmentaation
esiintyvyydessä on eroja etnisten ryhmien välillä. Afrikan amerikkalaisilla ja muilla
tummaihoisilla etnisillä ryhmillä pigmentaatiot ovat yleisempiä. Myös iällä on
vaikutusta esiintyvyyteen. Iän myötä pigmentaatioiden esiintyvyys kasvaa (3).
Vaikka taipumus pigmentaatioiden kehittymiselle on geneettistä, niin myös muilla
tekijöillä on merkittävä vaikutus pigmentaatioihin ja erityisesti niiden intensiteettiin
(4). Pigmentaatioihin vaikuttavat geenien ja iän lisäksi myös tupakointi, hormonit
ja tietyt systeemiset lääkitykset (1).
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Pigmentaatioita esiintyy useilla limakalvoilla. Suun limakalvolla fysiologisen
pigmentaation yleisin esiintymispaikka on kiinnittynyt ien (Kuva 2). Tällöin se on
molemminpuolinen, nauhamainen ja väriltään tumman ruskea. Pigmentaation
väri tosin vaihtelee huomattavasti aina vaalean ruskeasta tumman ruskeaan.
Muita tyyppipaikkoja pigmentaatioille suussa ovat kova suulaki, posken
limakalvo, kieli sekä huulet (5).
Histologisesti fysiologisessa pigmentaatiossa näkyy lisääntynyttä melaniinia
basaalisolukerroksessa. Lamina propriassa on mahdollisesti melanofaageja ja
extrasellulaarista melaniinia. Histologisesti näkymä on samankaltainen kuin
tupakoitsijan melanoosissa ja melanoottisessa makulassa (6).
Fysiologiset pigmentaatiot eivät vaadi hoitoa. Ne eivät ole patologisia muutoksia.
Niiden aiheuttama haitta on kosmeettinen ja tämän vuoksi niitä välillä
poistetaankin (1). Kosmeettisissa tapauksissa täytyy ottaa huomioon, millä
tavalla pigmentaatio poistetaan, jotta poistosta ei aiheutuisi suurempaa
kosmeettista haittaa, kuin mitä alkuperäinen muutos olisi ollut. Pigmentaatioiden
kuten myös arpikudoksen poistoon on käytetty onnistuneesti esimerkiksi erbiumYAG laseria (7).
Kohdatessaan fysiologista pigmentaatiota on hyvä pitää mielessä myös
systeemisen sairauden mahdollisuus. Systeemisiä sairauksia, missä esiintyy
fysiologista pigmentaatioita, ovat Addisonin tauti, Laugier-Hunzikerin syndrooma
ja Peutz-Jeghersin syndrooma (2). Fysiologisen pigmentaation lisäksi suun
limakalvolla todetaan hyperpigmentaatioita tulehduksien jälkitiloina. Etenkin
kroonisia tulehduksellisia tauteja kuten punajäkälää sairastavilla potilailla tämä
on varsin yleistä (4). Fysiologiset pigmentaatiot voidaan diagnosoida kliinisesti,
mutta on erittäin tärkeää, että suljetaan pois patologiset muutokset sekä
systeemiset että tulehdukselliset sairaudet.
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Kuva 2. Ikenen fysiologinen pigmentaatio (1).
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Syndroomat

Useat syndroomat voivat näkyä suun limakalvoilla. Osa niistä on hoitamattomana
jopa tappavia, kuten Addisonin tauti, kun taas osa aiheuttaa pääosin esteettistä
haittaa potilaalle. Yleisimmin suun limakalvon pigmentaatioihin liitettyjä
syndroomia

ovat:

Addisonin

tauti,

Laugier-Hunziker,

neurofibromatoosi,

APECED ja Peutz-Jeghers.

3.1 Peutz-Jeghers
Peutz-Jeghersin

syndrooma

periytyy

vallitsevasti

autosomissa

ja

sen

aiheuttajana on mutaatio ituradan geenissä STK11/LKB1. Taudissa mahasuolikanavaan tulee hamartoottisia polyyppeja. Siihen liittyy myös suun
limakalvojen sekä muiden limakalvojen ja ihon pigmentaatiot (8). Pigmentaatiot
ovat epäsäännöllisiä mustia tai ruskeita muutoksia, jotka voivat kooltaan
vaihdella alle 1 mm aina 5 mm asti (9). Yleisimmin pigmentaatioita todetaan
poskien limakalvoilta, mutta niitä esiintyy myös muualla suun limakalvoilla.
Lisäksi pigmentaatioita todetaan huulissa, nenän limakalvoilla, peräsuolessa ja
silmäluomen sidekalvoilla (5). Makulamaiset pigmentaatiot huulissa voivat
muistuttaa pisamia (Kuva 3), mutta ne eivät tummene altistuessaan auringolle
pisamien tapaan (10). Poskien limakalvojen pigmentaatiot ovat yleensä
todettavissa jo syntymässä ja nämä huomatessa voidaan päästä diagnoosiin jo
aikaisessa vaiheessa elämää.
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Histologisesti Peutz-Jeghersin syndrooman pigmentaatioissa on lisääntynyttä
melaniinia basaalisolukerroksessa (9). Itse pigmentaatiot eivät vaadi hoitoa ja
ovat benignejä. Syndroomaan liittyy polyyppien aiheuttamaa verenvuotoa,
suolen tuppeumaa ja suolen tukkeuma riski. Tautia sairastavilla on elinikäisesti
kasvanut syöpäriski ja heillä todetaan huomattavasti enemmän syöpiä, kuten
rintasyöpää,

haimasyöpää,

manasarjasyöpää,

paksusuolen

syöpää

ja

mahalaukun syöpää. Elinikäinen kumulatiivinen riski syövälle on jopa 93 %.
Syöpäriskin vuoksi tautia sairastavat potilaat ovat tarkemmassa seurannassa ja
heille järjestetään säännöllisesti kontrollitutkimuksia, jotta syöpä havaittaisiin
ajoissa (8).

Kuva 3a (10), 3b ja 3c (9). Peutz-Jeghersin syndroomalle tyypillisiä makulamaisia
pigmentaatioita huulissa.
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3.2 Laugier-Hunziker
Laugier-Hunzikerin syndrooma on harvinainen idiopaattinen pigmenttihäiriö, joka
yleisimmin esiintyy vaaleaihoisilla naisilla (3). Suhde naisten ja miesten välillä on
jopa 2:1 (11). Yleisimmin tauti todetaan 30–50-vuotiailla (12). Tauti vaikuttaa
erityisesti huuliin ja suun limakalvoihin. Tyyppipaikkoja pigmentaatioille ovat
alahuulen huulipuna-alue ja poskien limakalvot (Kuva 4). Myös muut suun
limakalvot ovat mahdollisia, mutta suun pohjassa pigmentaatioita esiintyy hyvin
harvoin (12). Pigmentaatioita esiintyy myös kämmenissä, rinnassa ja jaloissa,
sekä taudissa todetaan usein kynsien juovamaisia pigmentoituneita muutoksia
(Kuva 5a), joita esiintyy 50–65 % potilaista riippuen tutkimuksesta (3, 9, 12).
Taudin tarkkaa etiologiaa ei tunneta, mutta sen patogeneesi on melanosyyttien
aktiivisuuden lisääntymisestä aiheutuvaa. Histologisesti nähdään melaniinin
kertymistä basaalisolukerrokseen ja enenevissä määrin melanofaageja lamina
propriassa ja dermiksessä (12). Laugier-Hunzikerin syndrooma diagnosoidaan
ekskluusiolla, jossa poissuljettaviin diagnooseihin kuuluu mm. Addisonin tauti ja
Peutz-Jeghersin syndrooma (11). Näiden tautien poissulkemiseksi tulee potilas
lähettää jatkotutkimuksiin yleislääkärille (3).

Kuva 4. Laugier-Hunzikerin syndroomalle tyypillinen kynnen juovamainen
pigmentaatio (9).
Kuva 5a. Laugier-Hunzikerin syndroomassa tyypillisiä paikkoja pigmentaatioille
ovat huulen huulipuna-alue ja poskien limakalvot (12).
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Laugier-Hunziker syndrooma on progressiivinen ja sillä ei ole todettu
maligniteettia, jonka seurauksena itse pigmentaatiot eivät vaadi hoitoa muuten
kuin esteettisistä syistä, jolloin laseria voidaan käyttää pigmentaatioiden
vaalentamiseen (3). Vaikka muuten hoitoa ei tarvittaisi, niin tulee kuitenkin
varmistaa, että kyseessä ei ole joku muu hoitoa tarvitseva tauti, kuten
melanooma tai Addisonin tauti.

3.3 Addisonin tauti
Addisonin taudissa voidaan todeta ihon ja suun limakalvon pigmentaatiota. Siinä
lisämunuaisen kuoren hormonieritys on riittämätöntä ja syynä tähän voi olla
lisämunuaisen tuhoutuminen autoimmuunitaudin, kasvaimen tai infektion vuoksi
(13). Addisonin taudissa on useita systeemisiä oireita, kuten väsymys,
voimattomuus, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu ja monia muita, jotka
johtuvat lisämunuaisen kuorikerroksen hormonin puutoksesta (14).
Suun limakalvon pigmentaatiot eivät johdu lisämunuaisen kuoren hormonien
puutteesta

vaan niiden vähyydestä johtuvasta

aivolisäkkeen etulohkon

lisääntyneestä ACTH:n erityksestä (13). ACTH indusoi melanosyyttejä indusoivia
hormoneja ja tästä seuraa lisääntynyt melaniinin määrä, joka aiheuttaa
limakalvojen ja ihon pigmentaatiota (5). Pigmentaatiot ovat rusehtavia (Kuva 6)
ja niitä voi esiintyä suussa diffuusina tai läiskämäisinä ikenissä, poskien
limakalvoilla, kovassa suulaessa ja kielessä (4). Itse pigmentaatio ei vaadi hoitoa,
mutta jos potilaalla ei ole diagnosoitu Addisonin tautia niin potilas tulisi lähettää
yleislääkärille

tutkimuksiin

Addisonin

taudin

diagnosoimiseksi

tai

poissulkemiseksi. Diagnoosin saamiseksi ensin poissuljetaan sekundaariset
taudit, jotka voivat aiheuttaa lisämunuaisen vajaatoimintaa, kuten tuberkuloosi,
HIV, lääkkeet sekä geneettiset sairaudet (14). Lisäksi Addisonin taudin
toteamiseksi tulee testata ACTH -pitoisuus, plasman kortisonipitoisuus ja veren
elektrolyyttipitoisuus (15).
Taudin aiheuttamilla pigmentaatioilla ei ole todettu maligneja taipumuksia (5).
Addisonin tauti voi kuitenkin olla hoitamattomana kuolemaan johtava, jonka
vuoksi diagnoosin teko on tärkeää. Pigmentaatioiden on todettu lähtevän pois,
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kun lisämunuaisen kuorikerroksen hormonien korvaushoito aloitetaan ja ACTH:n
taso palaa normaaliksi. Kuten muidenkin pigmentaatioiden kanssa on biopsia
tarpeellinen, jos ei pystytä varmuudella diagnosoimaan pigmentaation syyksi
Addisonin tautia. Diffuusien pigmentaatioiden kohdalla biopsiasta ei kuitenkaan
yleensä ole diagnostiikan kannalta merkitystä. Biopsialla on diagnostista arvoa
pääosin vain yksittäisten pigmentaatioiden kohdalla tai jos halutaan poissulkea
kyseisessä kohdassa muutoksen maligniteetti.

Kuva 6. Posken limakalvolla Addisonin taudille tyypillinen ruskeahko diffuusi
pigmentaatio (16).

3.4 Neurofibromatoosi
Neurofibromatoosi

on

harvinainen

ryhmä

sairauksia,

jotka

periytyvät

autosomaalisesti dominantisti. Tauti altistaa sentraalisen ja perifeerisen
hermoston kasvaimille (17). Neurofibromatoosia esiintyy NF1 ja NF2 tyyppiä,
joista NF1 eli tyypin 1 neurofibromatoosi tunnetaan myös von Reclinghausenin
tautina.
Taudissa esiintyy maitokahviläiskiä (café au lait-läiskiä) iholla, joiden koko
vaihtelee 10–50 mm välillä (17, 18). NF1 ikenillä esiintyy harvoin melaniinin
aiheuttamia pigmentaatiota. Pigmentaatio on symmetristä ja se on iästä ja
rodusta riippumatonta (17). Tautiin liittyviä neurofibroomia todetaan myös
suussa, jossa tyyppipaikka on kieli (Kuva 7), mutta myös muualla suussa on
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todettu neurofibroomia, kuten posken limakalvoilla, huulissa, suulaessa, ikenissä
ja suun pohjassa (17). NF1 voi liittyä myös kognitiivisia vaikeuksia,
oppimisvaikeuksia sekä kömpelyyttä (19).
NF1 diagnosoidaan kliinisten tunnusmerkkien avulla, jotka ovat esimerkiksi:
potilaalla esiintyy kuusi tai enemmän maitokahviläiskiä, kesakoita kainaloissa tai
nivusissa sekä jos potilaalla esiintyy vähintään kaksi neurofibroomaa (19). NF1
hoitona on seuranta ja oireidenmukainen hoito sillä parantavaa hoitoa
neurofibromatoosiin ei tällä hetkellä tunneta. Lisäksi hoitoon kuuluu myös
perinnöllisyysneuvonta.

Neurofibroomia

voidaan

poistaa

kirurgisesti

tai

hiilidioksidilaserilla, jos ne painavat jotain rakennetta ja aiheuttavat oireita. Myös
esteettisistä syistä voidaan tietyissä tapauksissa tehdä neurofibroomien poistoja
(19). Ikenien pigmentaatioihin on käytetty myös laserhoitoa, jos se on ollut
esteettisistä syistä tarpeen, mutta muuten poistolle ei ole hoidollista tarvetta (17).

Kuva 7. Neurofibrooma kielen takareunassa ventraalisesti (20).

3.5 APECED
Autoimmuuni

polyendokrinopatia-kandidaasi-ektodermaalinen

(APECED) on

osa suomalaista

tautiperintöä.

Se

on

dysplasia

autosomaalisesti

resessiivisesti periytyvä syndrooma. Sen aiheuttaa mutaatio autoimmuuni
regulaattori geenissä (AIRE). Mutaatio on yleisin suomalaisilla, sardinialaisilla ja
Iranin juutalaisilla (21).
Taudissa esiintyy hiivasieni-infektioita eli kandidiaasia limakalvoilla ja lisäksi tauti
aiheuttaa vaurioita lisämunuaiskuoreen. Tautiin liittyy myös hypoparatyreoidismi
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ja diabetes. Taudissa todetaankin useita umpierityksen häiriöitä ja taudin kulku
on vaikeasti ennustettavissa (22). Tauti diagnosoidaan oireiden perusteella ja
niistä täytyy täyttyä vähintään kaksi. Näitä oireita ovat krooninen limakalvojen
kandidiaasi, lisämunuaisenkuoren vaurioituminen ja hypoparatyreoidismi (21).
Tauti voi aiheuttaa pigmentaatioita suun limakalvolle tulehduksen jälkeisesti
johtuen jatkuvasta hiivasieni-infektiosta. Toinen vaihtoehto pigmentaatiolle on,
että lisämunuaisenkuoren tuhoutumisen seurauksena limakalvon pigmentaatio
muodostuu vastaavasti kuin Addisonin taudissa eli ACTH:n säätelyn kautta (18).
Myös sienilääkkeet, joita käytetään taudin hoidossa, kuten ketokonatsolin,
tiedetään aiheuttavan suun limakalvon pigmentaatioita. On ehdotettu, että sen
aiheuttama pigmentaatio syntyisi ACTH:n säätelyn seurauksena, kuten
Addisonin taudissa (18).
Tautiin kuuluva kandidiaasi jatkuvana infektiona suussa altistaa suusyövälle ja
tämän vuoksi potilaiden tulisikin käydä säännöllisesti hammashoidossa, jotta
suusyöpävaaralliset ja suusyöpämuutokset voidaan huomata ajoissa.
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HIV

Human

immunodefiency

viruksen

(HIV)

aiheuttama

infektio

johtaa

immuunijärjestelmän säätelyn häiriintymiseen. Säätelyn häiriintyminen johtaa
tulehdusmediaattoreiden, kuten (IL)-1, (IL)-6 ja tuumorinekroositekijä alfan (TNFalfa)

lisääntymiseen.

kuumevasteen,

jonka

Tulehdusmediaattorien
seurauksena

vapautuu

lisääntyminen
aivolisäkkeen

aiheuttaa
etulohkosta

melanosyyttejä stimuloivaa hormonia (alfa-MSH). Alfa-MSH on kehon luontainen
kuumevasteen vähentäjä, joka stimuloi melanosyyttejä tuottamaan melaniinia.
Lisäksi (IL)-1 lisää alfa-MSH -reseptorien ekspressiota melanosyyteissä, mikä
myös

lisää

melaniinin

tuotantoa.

Lisääntynyt

melaniini

johtaa

pigmenttimuutoksiin HIV-infektiota sairastavilla potilailla (23).
HIV-infektiota sairastavilla potilailla todetaan usein myös Mycobacterium aviumin
aiheuttamia infektioita. Bakteeri aiheuttaa lisämunuaisen kuoren infektoitumisen
ja tuhoutumisen, josta seuraa vastaava ilmiö kuin Addisonin taudissa: ACTH:n ja
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alfa-MSH:n

määrä

lisääntyy,

joka

johtaa

ihon

ja

suun

limakalvojen

hyperpigmentaatioon (18). HIV-infektion aiheuttama pigmentaatio ei vaadi
hoitoa, mutta itse infektio vaatii. Sen vuoksi pigmentaation syy tulisi aina selvittää,
jotta voidaan poissulkea esimerkiksi Addisonin taudin ja HIV-infektion kaltaiset
taudit.

5

Lääkkeiden aiheuttamat pigmentaatiot

Useat lääkkeet aiheuttavat suun limakalvojen pigmentaatiota. Lääkeaine voi joko
lisätä melaniinin määrää tai lääke tai sen metaboliitit voivat kertyä kudokseen ja
aiheuttaa pigmentaation (5).
Pigmentaatioita

voivat

aiheuttaa

useisiin

eri

vaivoihin

käytettävät

eri

lääkeryhmien lääkkeet. Tunnetuimpia laajassa käytössä olevia lääkkeitä ovat
malarianestolääkkeet

quinacrine,

hydrocloride,

hydroxychloroquine

ja

chloroquine, joita käytetään myös muiden sairauksien, kuten reuman hoitoon
(24).

Antibiooteista

tunnetuimpana

pigmentaatioiden

aiheuttajana

on

tetrasykliineihin kuuluva minosykliini, joka on käytössä vaikean aknen hoidossa.
Minosykliini värjää alveoliluuta ja tämän värjäytyminen on nähtävissä ohuen
ikenen läpi. Minosykliinin tiedetään aiheuttaneen myös kielen värjäytymistä.
Minosykliinin aiheuttama pigmentaatio on harmahtava (5). Pigmentaatio on
annosriippuvainen ja pigmentaatiot tulevatkin aknen hoidossa näkyviin, kun se
on ollut käytössä pitkään (25). Rytmihäiriölääkkeistä Amiodaronin tiedetään myös
aiheuttavan pigmentaatioita. Myös suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet voivat
aiheuttaa

suun

limakalvon

pigmentaatiota.

Hormonihoitojen

on

todettu

aiheuttavan pigmentaatiota sekä iholla että limakalvoilla (3).
Lääkkeiden aiheuttamat pigmentaatiot

voivat muistuttaa raskasmetallien

aiheuttamia pigmentaatioita, jolloin erotusdiagnostiikassa tulee kyseeseen myös
raskasmetallimyrkytykset (3). Afrikassa ja Lähi-Idässä päihdekäytössä olevan
Khatin pureskelu aiheuttaa suussa ruskeaa pigmentaatiota (9).
Lääkkeiden aiheuttamat muutokset voivat olla paikallisesti diffuuseja tai ne voivat
esiintyä useammassa kohdassa samaan aikaan. Tietyillä lääkkeillä on
tyyppipaikkoja, joihin niiden käytöstä voi seurata pigmentaatiota: esimerkiksi
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hydroxychloroquine aiheuttaa usein palatinaalisen limakalvon värjäytymisen
(Kuva 8) (10).

Kuva 8. Malarianestolääkkeen aiheuttama sinertävä pigmentaatio kovan suulaen
alueella (24).

6

Tupakoitsijan melanoosi

Tupakoitsijan

melanoosi

johtuu

tupakoinnin

indusoimasta

limakalvon

pigmentaatiosta. Tupakoitsijan melanoosin patogeneesiä ei tarkkaan tiedetä
(10), mutta sen uskotaan johtuvan kasvaneesta melaniinin tuotannosta.
Melaniinin tuotannon oletetaan kasvavan, jotta limakalvo suojautuisi tupakan
aiheuttamilta ärsykkeiltä: lämpö, savu sekä muut tupakan ärsyttävät aineosat (1).
Tutkimuksesta
melanoosia.

riippuen,
Tupakan

tupakoitsijoista
aiheuttaman

noin

21,5–25,0

pigmentaation

%:lla

intensiteetti

todetaan
riippuu

tupakoinnin kestosta ja määrästä. Naisilla tupakointi aiheuttaa enemmän
tupakoitsijan melanoosia (4, 5), jonka arvellaan johtuvan estrogeenistä (1). Epillereiden käyttö lisää myös tupakoitsijan melanoosia (1).
Tupakan indusoimia pigmentaatioita todetaan tavallisimmin mandibulan ikenissä
labiaalisesti (Kuva 9), harvoin poskien limakalvoilla. Melanoosissa limakalvon
pigmentaatio on usein rusehtavan musta (26). Potilailla, jotka polttavat tupakkaa
väärinpäin (reverse smoking) esiintyy melanoosia palatinumissa. Jos tupakointiin
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liittyy huomattava alkoholin käyttö, voidaan nähdä pigmentoituneita alueita, sekä
kohtia, joissa pigmentti puuttuu, jolloin limakalvo on täplikäs (4, 27).
Histologisesti

kudoksessa

on

nähtävissä

lisääntynyttä

melaniinia

basaalisolukerroksessa ja viereisissä sidekudoksissa voi olla nähtävissä
melanofaageja. Tupakoitsijan melanoosi ei vaadi hoitoa ja se häviää yleensä
muutaman vuoden sisällä, kun tupakointi lopetetaan (26).
Koska tupakointi lisää suusyöpäriskiä, tulee tupakoitsijoilla ottaa huomioon myös
malignin muutoksen mahdollisuus. Jos epäilee, ettei muutos ole pelkästään
tupakoitsijan

melanoosia,

on

suositeltavaa

ottaa

biopsia

diagnoosin

varmistamiseksi, melanooman poissulkemiseksi (5).

Kuva 9. Tupakoitsijan melanoosi. Tupakan aiheuttamaa pigmentaatiota ikenissä
sekä tupakan aiheuttamaan värjäymää hampaissa (1).

7

Amalgaamitatuointi

Amalgaamitatuointi on yksi yleisimmistä syistä suun limakalvon pigmentaatiolle.
Amalgaamitatuointien

väri

vaihtelee

ja

riippuu

siitä

millä

syvyydellä

amalgaamipartikkelit ovat kudoksessa. Ne voivat olla sinertävästä mustaan sekä
ruskeasta harmahtavaan. Muutokset ovat paikallisia ja muodoltaan litteitä (4, 5).
Rajoiltaan amalgaamitatuointi voi olla tarkkarajainen, epäsäännöllinen tai diffuusi
(3). Kooltaan ne vaihtelevat aina 1 mm jopa 2 cm asti. Yleisin paikka
amalgaamitatuoinnille on ikenellä tai alveoliharjanteen limakalvolla (Kuva 10).
Myös posken limakalvoilla ja suun pohjassa esiintyy amalgaamitatuointeja (27).
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Amalgaamitatuointi

johtuu

täytemateriaalin

pääsystä

vahingossa

hoidon

yhteydessä kudokseen joko haavan, ientaskun tai hampaan poistohaavan
kautta. Amalgaamitatuointi sijaitsee usein lähellä hampaita (9, 28).
Amalgaamitatuoinnin erotusdiagnostiikassa voidaan käyttää kellolasikoetta,
mikäli epäillään mahdollista verisuoniperäistä värimuutosta. Kellolasikokeessa
painetaan aluetta läpinäkyvällä lasilla ja jos väri katoaa, niin kyseessä on
todennäköisimmin verisuoniperäinen muutos (5). Amalgaamihiput voivat näkyä
myös alivalotetussa intraoraalikuvassa radio-opaakkeina hippuina (27). Mikäli
amalgaamatatuointia ei voida varmuudella kliinisten tietojen perusteella tai
radiologisesti varmentaa on syytä ottaa koepala histopatologista tutkimusta
varten nevusten tai melanooman poissulkemiseksi (27).
Histologisesti
Suuremmat

amalgaamitatuointi
amalgaamihiput

näyttäytyy

voivat

harvoin

useina

mustina

aiheuttaa

myös

granuloina.
kroonisen

tulehdusvasteen, jolloin alueella on makrofageja, lymfosyyttejä ja monitumaisia
jättisoluja (3). Amalgaamitatuointeja voidaan toisinaan poistaa esteettisistä syistä
kirurgisesti sekä laserilla ja esimerkiksi suulaen iensiirtein (29).

Kuva 10. Amalgaamitatuointi alveoliharjanteella, poistettujen hampaiden
kohdalla, poistetussa hampaassa ollut apikaalisesti amalgaamia retrogradisena
täytteenä (30).
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8

Raskasmetallipigmentaatiot

Raskasmetalleille altistuminen voi aiheuttaa suun limakalvolla värimuutoksia.
Värimuutos johtuu systeemisen raskasmetallialtistumisen jälkeisestä metallien
kertymisestä perifeerisiin kudoksiin. Raskasmetalleille altistuminen on nykyisin
harvinaista. Aikaisemmin raskasmetalleille altistuttiin useammin, koska niitä
käytettiin lääkkeinä, ja altistumisia tapahtui myös työpaikoilla sekä tapaturmissa
(26).
Raskasmetallit, kuten lyijy, elohopea, hopea, vismutti, arsenikki ja kulta
aiheuttavat kukin tyypillisen pigmentaation limakalvoon (5). Vismuttia, jota on
aiemmin

käytetty

syfiliksen

hoitoon,

aiheuttaa

diffuusin,

viivamaisen

pigmentaation marginaaliseen ikeneen. Lyijymyrkytyksen seurauksena ilmestyy
lyijyviiva (Burtonian line) marginaaliselle ikenelle (Kuva 11). Elohopea aiheuttaa
harmahtavan diffuusin värjäytymän alveolaariselle ienalueelle. Hopea voi
aiheuttaa

diffuusin

sinertävän

harmaan

ja

hieman

metallinkiiltoisen

värimuutoksen kovaan suulakeen. Kullan tiedetään aiheuttaneen harmahtavaa
sekä violettia värimuutosta ikeniin (4).
Raskasmetallialtistukset eivät aiheuta maligneja muutoksia, mutta ne voivat
aiheuttaa useita systeemisiä oireita metallista riippuen. Raskasmetallien
aiheuttamat pigmentaatiot ovat vaarattomia eivätkä vaadi toimenpiteitä, mutta
niiden myrkytys ja muut systeemiset oireet vaativat usein hoitoa (5). Vain, jos
herää melanoomaepäily, tulee ottaa biopsia.

Kuva 11. Lyijyn aiheuttama pigmentaatio ikenellä (31).
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9

Grafiitti

Pienillä lapsilla voidaan todeta suussa lyijykynän grafiitin aiheuttamia
pigmentaatioita. Grafiitti pääsee limakalvoon, kun lyijykynä aiheuttaa vahingossa
haavan suuhun (32). Pigmentaatio on kliinisesti epäsäännöllinen ja väriltään
harmaasta mustaan (Kuva 12). Tyypillisin paikka grafiitin aiheuttamalle
pigmentaatiolle on suulaen etuosa. Pigmentaatio on erotusdiagnostisesti tärkeä,
koska se esiintyy melanoomalle tyypillisessä paikassa suulaessa. Grafiitin
aiheuttama pigmentaatio ei vaadi hoitoa (18).

Kuva 12. Lyijykynän grafiitin aiheuttama pigmentaatio ikenellä (33).

10

Melanoottinen makula

Melanoottinen makula on yleisin suun pigmentoitunut muutos, mikä johtuu
suurentuneesta

melaniinin

tuotannosta,

toisinaan

myös

lisääntyneestä

melanosyyttien määrästä (3). Melanoottiset makulat ovat yleensä tarkasti
rajautuneita, alle 1 cm halkaisijaltaan, ja ne esiintyvät pääosin yksittäisinä,
harvoin multippeleina. Ne ovat homogeenisesti värjäytyneitä, tumman- tai
vaaleanruskeita (5).
Melanoottiset makulat esiintyvät yleisimmin alahuulen punan alueella (Kuva 13a
ja b), suulaessa, ikenillä ja poskissa (1). Melanoottisia makuloita esiintyy
useammin naisilla (2:1 - 5:1), tutkimuksesta riippuen (2, 3). Melanoottiset makulat
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alahuulessa todetaan pääosin nuorilla aikuisilla, muualla suussa esiintyminen
lisääntyy lähempänä keski-ikää (4). Melanoottiset makulat eivät vaihda väriä
auringon säteilyn vaikutuksesta (27).
Histologisesti

melanoottisessa

makulassa

nähdään

runsaasti melaniinia

basaalisolukerroksessa ja lamina propriassa melaniinia voi olla vapaana sekä
melanofageissa (9, 10).
Melanoottisia makuloita ei tarvitse poistaa, koska ne eivät yleensä malignisoidu,
mutta koska ne voivat muistuttaa melanoomaa ne yleensä poistetaan
histopatologista tutkimusta varten (1). Kirjallisuudesta löytyy mielenkiintoinen
tapaus, jossa potilaalla on diagnosoitu aluksi melanoottinen makula, joka kehittyi
myöhemmin melanoomaksi. Muutoksesta oli otettu useita biopsioita ja se oli
poistettu useampaan otteeseen. Tämä korostaa jatkuvan seurannan tärkeyttä
pigmentaatiomuutosten kohdalla myös sen jälkeen, kun ne on poistettu tai
diagnosoitu, etenkin jos pigmentaatio muuttuu tai palaa poiston jälkeen (34).
Myös esteettisten syiden vuoksi voi olla tarve poistaa pigmentaatiomuutos
etenkin, kun se sijaitsee huulipuna-alueella (1).
Jos melanoottinen makula sijaitsee suulaessa - mikä on melanoomalle tyypillinen
paikka (35) - sekä jos se kasvaa, muuttaa väriä tai muuttuu epätarkkarajaiseksi,
se tulisi poistaa koepalaksi (1, 4).

Kuva 13a ja b. Melanoottiset makulat ylä- ja alahuulessa (9).
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11

Nevukset

Nevukset ovat laaja-alainen ryhmä benignejä kasvaimia, jotka johtuvat
melanosyyttien kasvusta ja jakautumisesta. Vaikka iholla nevukset ovat yleisiä,
ne ovat suussa melko harvinaisia (10) sijaiten tavallisimmin kovassa suulaessa,
poskissa, ikenissä ja huulissa (1).
Nevukset ovat joko synnynnäisiä tai hankittuja, eli iän myötä tulleita nevuksia
(36). Hankittujen nevusten taustalla on geneettisiä ja ympäristöön liittyviä
tekijöitä. Nevukset ovat väriltään rusehtavasta mustanruskeaan, mutta myös
sinertävät ovat varsin yleisiä. On myös nevuksia, joissa ei ole pigmentaatiota
muistuttaen kliinisesti fibroomaa (10).
Nevukset jaetaan neljään pääryhmään: intramucosal (Kuva 14a), junctional
(Kuva 14b), compound (Kuva 14c) ja blues nevus (Kuva 14d). Ryhmät eroavat
toisistaan nevussolujen sijainnin suhteen kudoksessa (10). Intramucosal
nevuksissa nevomelanosyytit sijaitsevat lamina propriassa ja ne eivät ole
kiinnittyneet. Ne ovat usein vaaleanruskeita ja kupumaisia muodoltaan (Kuva
15a). Junctional nevuksissa basaalisolukerroksessa on benigniä melanosyyttien
jakautumista, ja suussa ne ovat litteitä ja väriltään tumman ruskeita. Compound
nevuksissa

benignit

neoplastiset

melanosyytit

sijaitsevat

sekä

basaalisolukerroksessa, että superficiaalisessa lamina propriassa. Ne ovat
intramucosal nevuksien kanssa ulkonäöllisesti samankaltaisia (1, 5). Suussa
esiintyy myös blue nevuksia, jotka nimensä mukaisesti ovat väriltään sinertäviä.
Nevuksen sinertävä väri ei johdu eri pigmentin väristä vaan sen sijainnista
syvemmällä sidekudoksessa. Blue nevuksessa melanosyytit jakautuvat syvällä
sidekudoksessa (5).
Suussa yleisin nevus on intramucosal nevus ja toiseksi yleisin on blue nevus.
Kolmanneksi ja neljänneksi yleisimmät nevukset ovat compound nevus ja
junctional nevus (2).
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Kuva 14a. Intramucosal nevus (37). Kuva 14b. Junctional nevus (38).
Kuva 14c. Compound nevus (37). Kuva 14d. Blue nevus (37).

Suun limakalvoilla nevusten ei ole todettu kehittyvän maligneiksi. Tutkimukset
aiheesta ovat kuitenkin vähäisiä ja luotettavaa dokumentointia aiheesta ei ole
riittävästi, jotta voidaan poissulkea nevusten mahdollisuus malignisoitumiseen
täysin (5, 10). Ihon nevuksilla on todettu mutaatioita onkogeeneissä, mutta
vastaavien muutoksien esiintyminen suunevuksissa on vielä epävarmaa (10).
Erotusdiagnostiikan

kannalta

on

tärkeää

erottaa

nevukset

alkavista

melanoomista. Alkava melanooma voi muistuttaa pigmentaatioltaan nevusta
(Kuva

15b)

ja

tämän

vuoksi

biopsia

on

tarpeellinen

melanooman

poissulkemiseksi. Itse nevukset ovat kivuttomia ja eivät vaadi hoitoa (10).

21

Kuva 15a Intramucosal nevus kovassa suulaessa (1).
Kuva 15b Melanooma (1).

12

Melanoakantooma

Melanoakantoomat ovat harvinaisia, benignejä, pigmenttimuutoksia, jotka
esiintyvät yleisimmin posken limakalvolla. Muita tyyppipaikkoja ovat suulaki,
ikenet ja huulet (1, 4). Niiden väri vaihtelee mustasta tummanruskeaan (3). Väri
voi olla epähomogeeninen, plakkimainen tai epätasainen, mutta itse muutos
limakalvolla on tasainen tai hieman pinnasta kohoava (Kuva 16a)(27).
Melanoakantooma on usein unilateraalinen, toisinaan bilateraalinen (3).
Melanoakantoomat ovat yleisempiä tummaihoisilla naisilla (25). Histotologisesti
muutoksessa nähdään dendriittisten melanosyytien leviäminen tasaisesti koko
epiteelin alueelle. Normaalisti melanosyytit sijaitsevat basaalisolukerroksessa
(Kuva 16b) (1). Muutokseen voi liittyä myös tulehdussolujen infiltraatiota (3).
Melanoakantooman etiologia on tuntematon, mutta usein muutosta edeltää
trauma (27). Trauman alkuperään viittaa kudoksessa nähtävä tulehdussolujen
infiltraatio (3), ja melanoakantooman sijainti yleisimmin trauma-alttiissa posken
limakalvossa (5).
Melanoakantooma ei malignisoidu (5), mutta se voi kasvaa huomattavan
nopeasti (10), jolloin herää melanoomaepäily ja on syytä varmistaa diagnoosi
koepalan avulla (1). Melanoakantoomat ovat pääosin oireettomia, mutta
toisinaan on raportoitu kipua ja polttelua (1). Melanoakantoomien kasvu pysähtyy
itsestään, ja usein ne häviävät kokonaan, kun ärsytys poistuu (10). Joskus
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loppuosa melanoakantoomasta on hävinnyt biopsian jälkeen (10, 27).
Melanoakantooman hoidon indikaationa voi olla esteettiset syyt.

Kuva 16a. Melanoakantooma ylähuulen limakalvolla.
Kuva 16b. Histologisesti nähdään dendriittisten melanosyyttien leviäminen
tasaisesti koko epiteelin alueelle.

13

Melanooma

Melanooma saa alkunsa maligneista melanosyyteistä. Melanooma suussa ja
iholla eroavat toisistaan. Limakalvoilla esiintyvät melanoomat ovat huomattavasti
harvinaisempia kuin iholla, ja suun melanoomat edustavat vain noin 1 % kaikista
melanoomista (39). Myös esiintyvyydessä eri väestöillä on eroja. Kaukasialaisilla
suun melanoomat edustavat vain alle 1 % kaikista melanoomista, kun taas
japanilaisella väestöllä suun melanoomat edustavat jopa 7,5 – 12.4 %
melanoomista

tutkimuksesta

riippuen

(25,

39).

Iholla

melanooman

patogeneesissä auringonvalolle altistus ja NKRAS- ja BRAF- geenien mutaatiot,
ovat tärkeässä roolissa. Suussa melanoomaan johtavat molekulaariset
mekanismit ovat vielä pääosin tuntemattomia (10), eikä yhteyttä UV-säteilyyn ole
todettu.
Suun melanooma on usein aluksi oireeton, hitaasti mustasta ruskeaan kasvava
muutos, jossa yleensä on epäsymmetriset ja epäsäännölliset rajat (Kuva 17a).
Melanooma voi esiintyä myös nopeasti kasvavana massana, jossa on
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haavaumia, verenvuotoa, sekä se voi olla kivulias. Myös luutuhoa ja hampaiden
liikkuvuutta voi esiintyä. Harvinainen muoto on amelanoottinen melanooma, joka
kliinisesti voi muistuttaa fibroomaa.
Tyyppipaikka suun melanoomalle on suulaki, jossa esiintyy noin 40 %
melanoomista. Ikenissä todetaan noin 30 % tapauksista (5). Esiintymispaikka
vaihtelee osittain myös sen mukaan, onko kyseessä primääri kasvain vai
metastaasi, jotka esiintyvät yleisimmin kielen tai posken limakalvoilla (4).
Histologisesti

intraoraalisessa

melanoomassa

näkyy

kulmikkaita,

hyperkromaattisia tumia maligneissa melaniinia tuottavissa melanosyyteissä
(Kuva 17b) (25). Tarvittaessa melanoomasolut voidaan tunnistaa myös
immunohistologisilla värjäyksillä, esim. Melan-A tai HMB45 vasta-aineita
käyttäen (40).
Suun melanooman esiintyvyyden mediaani on noin 60 vuotta; pääosin se esiintyy
40–70-vuotiailla. Joissakin tutkimuksissa on todettu miehillä hieman suurempaa
taipumusta saada suun melanooma (25). Ihomelanoomiin kuolleisuus on
vähentynyt viime vuosina parantuneiden hoitojen ansiosta, mutta kuolleisuus
suun melanoomien kohdalla ei ole muuttunut, ja edelleen viiden vuoden jälkeen
elossa on vain noin 10–20 % (4). Suun melanooman ennusteen kannalta on
tärkeintä, että se havaittaisiin ajoissa.

Kuva 17a. Suun limakalvon melanooma. Tummanruskea epäsäännöllisen
muotoinen muutos (37).
Kuva

17b.

Histologisesti

nähdään

melaniinia

tuottavien

malignien

melanoomasolujen tunkeutuvan lamina propriaan ja submukoosaan (37).
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Suun melanooman hoitona on pääosin radikaali kirurgia, joka kohdistuu
kasvaimeen

(4).

Resektion

suuruus

vaikuttaa

huomattavasti

potilaan

elämänlaatuun. Koska melanoomat voivat muistuttaa erehdyttävästi muita
pigmenttiä

sisältäviä

tai

ei-pigmenttimuutoksia,

muutokset

tulee

aina

epävarmoissa tapauksissa biopsoida. (5).
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Pohdinta

Suun limakalvon pigmentaatiot voivat esiintyä paikallisesti rajautuneina, tai
samaan aikaan useammassa paikassa paikallisesti rajautuneena tai diffuuseina
muutoksina. Pigmentaatiot vaihtelevat benigneistä maligneihin. Muutoksien
aiheuttajana voi olla systeeminen tauti tai syndrooma. Pigmentaatiot voivat olla
myös eksogeenistä alkuperää kuten amalgaamitatuointi. Väriltään pigmentaatiot
vaihtelevat yhtä laajasti, ne voivat olla mustia, harmaita, sinisiä, violetteja tai
ruskeita. Muodoltaan muutokset voivat olla tasaisia limakalvon myötäisiä tai
limakalvosta ulos pullistuvia (5).
Pigmentaatioiden laaja skaala tuottaa omat haasteensa diagnostiikkaan etenkin,
kun saman aiheuttajan pigmentaatio voi vaihdella ulkoasultaan yllättävän paljon.
Monet pigmentaatiot myös muistuttavat toisiaan, minkä vuoksi on tärkeää
varmistaa diagnoosi, jos herää yhtään epäily, että muutos voisi olla jotain muuta.
Tällöin tulisi ottaa biopsia, että voidaan poissulkea melanooman mahdollisuus,
jonka ennuste on hyvin paljon kiinni siitä, miten ajoissa se on löydetty.
Jokaiseen hammaslääkärikäyntiin tulisi kuulua limakalvojen tutkimus ja
imusolmukkeiden palpointi, jolloin voitaisiin saada nämä muutokset ajoissa kiinni.
Hammaslääkärin on tärkeää osata yleisimmät limakalvon pigmentaatioita
aiheuttavat muutokset diagnoosin aikaansaamiseksi, jotta hoito ei viivästyisi.
Harvinaisemmat pigmentaatioiden syyt tulisi vähintään tietää, jotta pystyy
ohjaamaan potilaan eteenpäin tarvittaessa jatkotutkimuksiin.
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