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Tiivistelmä: 

Joulukuussa 2019 ilmoitettiin Kiinasta löytyneen uusi koronaviruksen muoto, joka sai nimen 

SARS-CoV-2, eli toiselta nimeltään COVID-19. WHO julisti COVID-19-taudin pandemiaksi 

11.3.2020. COVID-19 tartunnan saaneilla esiintyy monenlaisia hengitystieinfektio-oireita, ja 

infektion yhteydessä on raportoitu oireita myös suun alueella. Tällaisia ovat kemosensoriset 

häiriöt ja suun limakalvovauriot. Työn tavoitteena oli raportoida COVID-19-infektion yhteydessä 

makuhäiriöiden ja suun limakalvomuutosten yleisyyttä. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella, kuinka 

suuri osa limakalvovaurioista voisi olla spesifisti COVID-19-infektion aiheuttamia. Syventävänä 

työnä tehty tutkimus on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena englanninkielisistä 

vertaisarvioiduista kansainvälisistä lääketieteellisistä julkaisuista. 

Makuhäiriöitä oli COVID-19-positiivisilla potilailla keskimäärin 48,5 %:lla tutkituista. 

Verrokkiryhmässä makuhäiriötä oli keskimäärin 21,5 %:lla. Makuhäiriöitä esiintyi yhdessä 

hajuhäiriöiden kanssa keskimäärin 42,1 %:ssa tapauksista. Pysyviä makuhäiriöitä raportoitiin 19 

%:lla potilaista. Limakalvovaurioita löydettiin COVID-19-infektion yhteydessä keskimäärin 34 

%:lla raportoiduista potilaista. Vaurioita olivat muun muassa rakkulat, haavat/aftat, 

verenpurkaumat ja verirakkulat. Lisäksi potilailla raportoitiin herpes- ja hiivasieni-infektioita. 

Limakalvovaurioita raportoitiin kielessä, huulissa, kovassa suulaessa ja kiinnittyneessä ikenessä 

sekä nielun puolella nielurisoissa. Suun limakalvomuutokset paranivat kaikilla potilailla. 

Verrattuna aikaisempiin koronavirusepidemioihin on erityisesti COVID-19-pandemiassa 

kemosensorisia häiriöitä. COVID-19-virus kuitenkin mutatoituu nopeasti, ja uusien varianttien 

makuhäiriöiden osuudet siten muuttuvat. Tulokset ovat COVID-19-viruksen alkuvaiheista, jolloin 

kyseessä oli pandemian alkuvaiheen tyypin virukset. Limakalvovauriot olivat melko yleisiä ja 

niiden esiintyminen vaihteli suuresti. Tämänhetkisten tutkimusten perusteella ei ole mahdollista 

arvioida, mitkä limakalvomuutokset olisivat tai eivät varmasti ole COVID-19-viruksen 

aiheuttamia. Syventävä työ nostaa myös esille etäkonsultaatioiden merkityksen kehittymistä. 

Niiden osuus on kasvanut COVID-19-pandemian aikana. Etäkonsultaatiot vähentävät taudin 

leviämistä ja itse tautiin sairastumisen riskiä. Etäkonsultaatioita voidaan hyödyntää myös 

tulevaisuudessa tautien diagnostiikassa.  
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1 Johdanto 
Joulukuussa 2019 ilmoitettiin Kiinassa, Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa 

olevan keuhkokuumepotilaita, joiden taudin alkuperä oli tuntematon. Potilaista 

löydettiin uusi koronaviruksen muoto, joka sai nimen SARS-CoV-2 (severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2), eli toiselta nimeltään COVID-19. (1) Tässä työssä 

kyseisestä viruksesta käytetään jatkossa nimeä COVID-19. WHO (World Health 

Organization) julisti COVID-19-taudin pandemiaksi 11.3.2020. Tällöin tartuntoja oli 

maailmanlaajuisesti yli 118 000 ja tauti oli levinnyt 114 maahan. COVID-19-tautiin 

kuolleita oli 4 291. (2) Maailmanlaajuisesti 27.7.2021 mennessä oli raportoitu 

varmistettuja COVID-19-tapauksia  94 608 040 ja tautiin liitettyjä kuolemia 4 170 155 

(3). Suomessa oli 14.7.2021 mennessä varmistettuja COVID-19-tapauksia 101 226 ja 

tautiin liitettyjä kuolemia yhteensä 978 (4). 

Koronavirukset ovat yksijuosteisia RNA-viruksia, joita ympäröi kruunumainen kuori. Ne 

kuuluvat Coronaviridae-heimoon, jotka jaetaan vielä neljään sukuun: alfa-, beta-, 

gamma- ja deltakoronaviruksiin. Tällä hetkellä tunnetaan seitsemän koronavirusta, jotka 

voivat tarttua ihmiseen. COVID-19 kuuluu suvuista betakoronaviruksiin. Aikaisemmin 

epidemioita aiheuttaneet koronavirukset SARS-CoV ja MERS-CoV (middle east 

respiratory syndrome coronavirus) kuuluvat myös betakoronaviruksiin. Mainitut 

virukset ovat alkuperältään zoonoosiperäisiä, eli ne ovat siirtyneet eläimestä ihmiseen. 

COVID-19 tarttuu pisaroiden välityksellä ihmisestä ihmiseen hengitystieinfektiona. (1) 

COVID-19 tartunnan saaneilla potilailla voi esiintyä monenlaisia oireita, jotka vaihtelevat 

lievistä vakaviin. Yleisimpiä oireita ovat yskä, kuume, väsymys, päänsärky, lihaskipu ja 

hengenahdistus. Lisäksi potilailla on raportoitu ruuansulatuskanavan oireita, kuten 

ripulia ja vatsakipua. (1, 5) Useimmat COVID-19-tapaukset saavat lieviä oireita, mutta 

osalle tartunnan saaneista potilaista voi kehittyä taudin vakava muoto, joka voi johtaa 

jopa kuolemaan. COVID-19-taudin aiheuttama vakava äkillinen 

hengitysvaikeusoireyhtymä (acute respiratory distress syndrome) vaatii mekaanista 

hengityskoneistoa sairaalan teho-osastolla. (6) 
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COVID-19 infektioon liittyy myös oireita suun alueella. Tällaisia ovat kemosensoriset 

häiriöt, joita ovat haju- ja makuhäiriöt. Verrattuna aikaisempiin SARS- ja MERS-

epidemioihin on erityisesti COVID-19-pandemiassa näitä kemosensorisia häiriöitä.  

Kemosensoriset häiriöt ovat tulleet esiin yleisinä oireina liittyen COVID-19-infektioon 

erityisesti pandemian ensimmäisen vuoden aikana. Suuhun liittyviksi COVID-19 oireiksi 

on myös raportoitu suun limakalvojen haavaumia, verenpurkaumia, hilseilevää 

ientulehdusta ja samanaikaisia suun muita infektiota, esimerkiksi hiivatulehdusta. (6) 

 

2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tämän syventävän työn tavoitteena on kattaa tiedot kirjallisuudesta makuhäiriöistä ja 

suun limakalvomuutoksista COVID-19-infektioon liittyen. Tiedolla on merkitystä sekä 

potilaiden hoitoon hakeutumisessa että terveydenhuollon ammattilaisten 

diagnostiikassa, koska makuhäiriöt voivat kehittyä ennen ensimmäisiä systeemisiä 

oireita, jolloin niiden tunnistaminen voi johtaa nopeaan diagnoosiin ja leviämisen 

ehkäisyyn. Makuhäiriötä voivat olla dysgeusia eli makuaistin vääristymä, hypogeusia eli 

makuaistin herkkyyden lasku tai ageusia eli makuaistin täydellinen puute. Suun 

limakalvomuutosten yhteys COVID-19-infektioon tuo tietoa tämän infektion lisäksi 

mahdollisten uusien pandemioiden varalle ja voi osaltansa lisätä tietoa ja auttaa 

kehittämään etävastaanottoja, jotka ovat tärkeitä diagnosoinnin ja hoidon kannalta 

erityisesti poikkeustilanteissa (7).  

Työ sisältää kaksi osiota, joista toinen osio käsittelee makuhäiriöitä liittyen COVID-19-

infektioon, ja toinen osio käsittelee vastaavasti suun limakalvolla esiintyviä vaurioita. 

Työn lähtökohtana oli seuraavat tutkimuskysymykset: ”Kuinka paljon ja minkälaisia 

makuhäiriöitä esiintyy COVID-19-infektion yhteydessä” ja ”Kuinka paljon COVID-19-

infektion yhteydessä esiintyy suun limakalvomuutoksia ja kuinka suuri osa näistä voisi 

olla spesifisti COVID-19 infektion aiheuttamia ja mitkä taasen muutoin sairastamiseen ja 

immuunireaktioon liittyviä suumuutoksia”. 
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3 Aineisto ja menetelmät 
Tämä syventävänä työnä tehty tutkimus on toteutettu systemaattisena 

kirjallisuuskatsauksena englanninkielisistä vertaisarvioiduista kansainvälisistä 

lääketieteellisistä julkaisuista, joissa raportoitiin suun limakalvomuutoksista tai 

makuhäiriöistä COVID-19-infektion yhteydessä.  

Haku tehtiin PubMed-kirjastosta käyttämällä hakusanoja: ”(COVID-19 AND taste 

dysfunction) OR (COVID-19 AND taste disorder)” ja ”(COVID-19 AND oral lesion) OR 

(COVID-19 AND mouth disease) OR (COVID-19 AND mouth infection)”. Makuhäiriöiden 

haku tehtiin 12.5.2021, ja limakalvovaurioiden haku tehtiin 18.5.2021. Näiden päivien 

jälkeen tulleita julkaisuja ei olla huomioitu syventävässä työssä. Julkaisujen 

sisäänottokriteerit olivat seuraavat: 1) sisältävät tiivistelmän, 2) kirjoitettu englannin 

kielellä ja 3) tutkimus on tehty ihmisillä. Kirjallisuuskatsaukseen ei ole otettu mukaan 

lisäksi tutkimuksia, joissa ei ollut numeerisesti yksilöity makuhäiriöistä tai 

limakalvovaurioista kärsiviä potilaita. Artikkelien tarkempi käsittely käy ilmi kuvista 1 ja 

2. Makuhäiriöiden tulokset on eritelty taulukossa 1 (5, 8-35) ja suun limakalvovaurioiden 

tulokset on eritelty taulukossa 2 (36-48). 
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Kuva 1. Makuhäiriöiden vuokaavio 

 

Tutkimusten kokonaismäärä  

       PubMedistä: N=481 

 

Suodattimena tiivistelmän olemassaolo,  

   englannin kieli ja ihmiskokeet: N=203 

 

Tutkimusten määrä: N=278 

 

Suodatus otsikoiden ja tiivistelmän      

perusteella: N=207 

 

Arvioidut kokotekstitutkimukset: 

N=71 

 

Epäolennaisten tutkimusten  

suodattaminen: N=42 

 

Tutkimukset, joita käytettiin:  

N=29 
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Kuva 2. Suun limakalvovaurioiden vuokaavio 

 

Tutkimusten kokonaismäärä  

       PubMedistä: N=647 

 

Suodattimena tiivistelmän olemassaolo,  

   englannin kieli ja ihmiskokeet: N=295 

 

Tutkimusten määrä: N=352 

 

      Suodatus kahdentumien perusteella: N=12 

 

 

 

 

Suodatus otsikoiden ja tiivistelmän      

perusteella: N=240 

 

Arvioidut kokotekstitutkimukset: 

N=100 

 

Epäolennaisten tutkimusten  

suodattaminen: N=87 

 

Tutkimukset, joita käytettiin:  

N=13 

 

 
 

 

Tutkimusten määrä: N=340 
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4 Tulokset  

 

4.1 Makuhäiriöt 
Makuhäiriöistä COVID-19-infektioon liittyen raportoitiin 29 tutkimuksessa (taulukko 1). 

Tutkittuja oli yhteensä 7276 kappaletta ja keskimäärin yhdessä tutkimuksessa oli 251 

tutkittavaa (vaihteluväli 43–1043). Tapaus-verrokkitutkimuksia oli yhteensä 12 

tutkimusta. Tapaus-verrokkitutkimuksissa oli tapauksia keskimäärin 205 tutkittavaa, ja 

verrokkeja oli keskimäärin 112 tutkittavaa. Tutkimuksissa oli keskimääräisesti miehiä 95 

(vaihteluväli 19–380) ja naisia 122 (vaihteluväli 23–663). Muuta sukupuolta oli 

raportoitu yhteensä kolme potilasta. Tutkimuksissa potilaiden keski-ikä oli 45 vuotta 

(vaihteluväli 10–93 vuotta). Tupakoinnista raportoitiin 13 tutkimuksessa. Tutkituista 

entisiä tupakoitsijoita oli keskimäärin 27,6 % ja nykyisiä tupakoitsijoita oli keskimäärin 

11,8 %.  

COVID-19-infektio oli todettu 28 tutkimuksessa PCR-testauksella (polymerase chain 

reaction, polymeraasiketjureaktio) ja yhdessä tutkimuksessa antigeenitestillä. Tapaus-

verrokki tutkimuksissa verrokkiryhmä valikoitui negatiivisen PCR-testituloksen mukaan 

yhdeksässä tutkimuksessa, ja negatiivisen antigeenituloksen mukaan yhdessä 

tutkimuksessa. Yhdessä tutkimuksessa verrokkiryhmän muodosti influenssakauden 

2019/2020 potilaiden ryhmä, joiden COVID-19 PCR-testitulos oli negatiivinen ja 

influenssan testitulos oli positiivinen. Kahdessa tutkimuksessa verrokkiryhmän 

muodosti COVID-19 positiiviset potilaat, jossa toisessa näistä tutkimuksista 

verrokkiryhmän muodosti kotikaranteenissa olevat potilaat, eli lievästi sairastuneet 

COVID-19 potilaat ja toisessa tutkimuksista verrokkiryhmän muodosti COVID-19 

potilaat, joilla ei ollut makuhäiriöitä. Jälkimmäisessä tutkimuksessa kontrolliryhmään 

otettiin yhtä monta iältään ja sukupuoleltaan vastaavaa COVID-19-potilasta. 

Makuhäiriöiden toteaminen tapahtui neljässä tutkimuksessa makutestillä, arviointi- ja 

kyselylomakkeilla 23 tutkimuksessa, ja potilaan itseraporteilla kahdessa tutkimuksessa.  

Makuhäiriöitä oli COVID-19 positiivisilla potilailla keskimäärin 48,5 %:lla (vaihteluväli 

4,4–90,2 %). Verrokkiryhmässä oli makuhäiriötä keskimäärin 21,5 %:lla (vaihteluväli 0–

89 %). Yhdeksän tutkimusta raportoi eron tilastollisesti merkittäväksi tapaus-
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verrokkitutkimuksissa. Makuhäiriöitä esiintyi yhdessä hajuhäiriöiden kanssa 

keskimäärin 42,1 %:ssa tapauksista. Naisilla makuhäiriöt olivat hieman yleisempiä 

verrattuna miehiin. Naisilla raportoitiin keskimäärin 52,5 %:lla (vaihteluväli 32,7–71,2 %) 

makuhäiriöitä, kun taas miehillä raportoitiin keskimäärin 39,2 %:lla (30,5–54,2 %) 

makuhäiriöitä. Makuhäiriöt olivat ensimmäinen oire ennen muita systeemisiä oireita 

keskimäärin 17 %:lla potilaista ja tästä raportoitiin seitsemässä tutkimuksessa. 

Seitsemässä tutkimuksessa raportoitiin spesifisti dysgeusiasta. Dysgeusiaa esiintyi 

keskimäärin 31,5 % (vaihteluväli 1,2–75 %) potilaista ja hypogeusiaa 29,2 % (7,2–53 %) 

potilaista. Ageusiaa raportoitiin kahdeksassa tutkimuksessa ja sitä esiintyi keskimäärin 

36,6 % (vaihteluväli 8,4–71 %). Kolmessa tutkimuksessa raportoitiin suolaisen, makean 

ja happaman maun heikentymisestä. Suolainen maku oli heikentynyt keskimäärin 67,4 

%:lla potilaista, makea maku oli heikentynyt 56,5 %:lla potilaista ja hapan maku oli 

heikentynyt 52,7 %:lla potilaista. Karvaan maun heikentymisestä raportoitiin kahdessa 

tutkimuksessa ja niissä karvas maku oli heikentynyt keskimäärin 61,5 %:lla potilaista. 

Makuhäiriöiden kesto raportoitiin seitsemässä tutkimuksessa ja se oli keskimäärin 7,7 ± 

5,2 päivää. Yhdeksässä tutkimuksessa raportoitiin pysyvistä makuhäiriöistä, jotka 

jatkuivat edelleen seuranta-ajan loputtua. Näissä tutkimuksissa keskimäärin 19 % 

potilaista koki pysyviä makuhäiriöitä (vaihteluväli 4,3 %–36,6 %). Kuivaa suuta 

raportoitiin kahdessa tutkimuksessa, joissa kuivaa suuta esiintyi makuhäiriöisillä 

potilailla toisessa 56 %:lla ja toisessa 46 %:lla potilaista.  

 

4.2 Suun limakalvovauriot 
Suun limakalvovaurioiden esiintymisestä COVID-19-infektioon liittyen raportoitiin 13 

tutkimuksessa (taulukko 2). Tutkittuja oli yhteensä 220 kappaletta (vaihteluväli 1–122) 

ja keskimäärin yhdessä tutkimuksessa oli 17 tutkittavaa. Tutkimuksissa oli 

keskimääräisesti miespotilaita 10 (vaihteluväli 0–92) ja naispotilaita 6 (vaihteluväli 0–

30). Tutkimuksissa potilaiden keski-ikä oli 45 vuotta (vaihteluväli 2–81 vuotta). 

Kahdeksassa tutkimuksessa raportoitiin vaurioiden määrityksestä. Neljässä 

tutkimuksessa suun vauriot tutki hammaslääkäri (2 lähi- ja 2 telekontaktissa) ja kahdessa 

lääkäri lähikontaktissa. Kahdessa tutkimuksessa vaurionmääritys tapahtui 
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telekonsultaation avulla, mutta tutkimuksissa ei ollut mainintaa, oliko paikalla 

hammaslääkäri tai lääkäri.  

Tutkimukset (n=11), joissa raportointiin oireiden alkamisesta, ei yhdelläkään potilaalla 

ilmennyt limakalvovaurioita ennen COVID-19-diagnoosia tai muita systeemisiä oireita. 

Yhdessä tutkimuksessa oli tutkitulla ennestään huulessa haava, joka paheni 

merkittävästi COVID-19-infektion jälkeen. Limakalvomuutoksia raportoitiin seuraavasti. 

Herpestä raportoitiin viidellä potilaalla, hiivasieni-infektiota kahdella potilaalla, 

melaniinipigmentaatiota ja hilseilevää ientulehdusta kumpaakin yhdellä potilaalla. 

Lisäksi potilailla esiintyi kuivaa suuta, sylkirauhasten ektasiaa ja erythema multiformea 

(monimuotoinen punavihoittuma). Muita raportoituja limakalvovaurioita olivat 

rakkulat, haavat/aftat, verenpurkaumat, verirakkulat, limakalvokyhmyt, huulien 

turvotus, limakalvoplakit, valkoinen kieli, mansikkakieli ja halkeileva kieli.  

Limakalvovaurioita raportoitiin kielessä, huulissa, kovassa suulaessa ja kiinnittyneessä 

ikenessä sekä nielun puolella nielurisoissa. Osa tutkimuksista mainitsi vaurioiden 

esiintyvän yleisesti suun limakalvoilla. Yleisimmät paikat limakalvovaurioille olivat kieli 

ja huulet. Suun limakalvovauriot olivat vakavampia vanhemmilla ihmisillä.  

Suun limakalvovaurioista parantuminen kesti keskimäärin 10 päivää (vaihteluväli 5–20 

päivää, mediaani yhdeksän päivää). Kaikki tutkitut paranivat vaurioista. Yhdellä 

tutkituista suuvauriot yhdistettiin Melkersson-Rosenthalin oireyhtymän 

aktivoitumiseen uudelleen neljän vuoden tauon jälkeen COVID-19-infektion 

sairastumisen myötä. Vaurioiden hoidossa käytettiin klooriheksidiinisuuvettä, 

asikloviiriä, nystatiinia, haavaumiin PBMT-hoitoa (photobiomodulation therapy), 

paikallisesti kortikosteroideja ja kielikompressiota.   
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5 Pohdinta 
 

5.1 Makuhäiriöt 
Makuhäiriöiden yleinen esiintyvyys tuli esiin tutkimuksissa. Tutkimusten mukaan 

COVID-19-potilailla oli keskimäärin 48,5 %:lla jonkinlaisia makuhäiriöitä. Aiempi 

kirjallisuuskatsaus aiheesta raportoi makuhäiriöiden esiintyvyyden olevan keskimäärin 

45 % (6). Makuhäiriöitä oli alimmillaan 4,4 % potilaista ja suurimmillaan 90,2 % potilaista. 

Suurimman 90,2 % tuloksen raportoinut tutkimus (20) poikkesi selkeästi muista 

tutkimuksista siinä, että COVID-testaus oli tehty antigeenitestauksella, kun muut 

tutkimukset käyttivät PCR-testausta. Makuhäiriöt vaihtelivat makuaistin 

heikentymisestä täydelliseen makuaistin puuttumiseen. Eniten makuhäiriöistä esiintyi 

ageusiaa (36,6 %), sitten dysgeusiaa (31,5 %) ja hypogeusiaa (29,2 %). Amorim dos 

Santos et al. (6) raportoi kirjallisuuskatsauksessaan ageusiaa esiintyvän 24 %:lla 

potilaista, dysgeusiaa 38 %:lla potilaista ja hypogeusiaa 35 %:lla potilaista. Makujen 

muutoksista suolaisen maun heikentyminen oli suurinta, ja sitä raportoitiin 67,4 %:lla 

potilaista. Seuraavana tulivat karvaan maun heikentyminen (61,5 %), makean maun 

heikentyminen (56,5 %) ja happaman maun heikentyminen (52,7 %). 

Verrokkiryhmässä oli keskimäärin makuhäiriötä 21,5 %:lla potilaista. Makuhäiriöitä oli 

alimmillaan 0 % ja suurimmillaan 89 %.  Suurin tulos 89 % saatiin verrokkiryhmässä 

jälleen antigeenitestatuilla potilailla (20). Erot verrokkiryhmien ja tapausryhmien välillä 

todettiin merkittäväksi yhdeksässä tutkimuksessa ja kokonaisuudessaan tapaus-

verrokkitutkimuksia oli 12. Yhdessä tutkimuksessa vertailtiin sairaalassa ja 

kotikaranteenissa olevia COVID-19 positiivisia potilaita (25). Kotikaranteenissa olevat 

potilaat olivat lievästi sairastuneita, ja heillä oli suhteessa enemmän makuhäiriöitä 

verrattuna sairaalassa oleviin vakavammin sairastuneisiin potilaisiin (78,9 % vs. 51,9 %).  

Jeong-Whun et al. (49) raportoi kirjallisuuskatsauksessaan, että makuhäiriöiden 

esiintyvyys vaihteli riippuen maantieteellisestä sijainnista. Tutkimuksessa kartoitettiin 

neljän eri maantieteellisen alueen makuhäiriöitä. Pohjois-Amerikassa oli tutkimuksen 

mukaan makuhäiriöitä keskimäärin 46,2 %, Euroopassa oli 53,1 %, Lähi-Idässä 47,9 % ja 

Itä-Aasiassa 19,4 % potilaista. Tulokset olivat tilastollisesti merkittäviä. Tarkka syy siihen, 

miksi makuhäiriöt vaihtelevat maantieteellisesti, on vielä tuntematon. Yhtenä syynä 
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epäillään etnisiä ja maantieteellisiä eroja ACE2-reseptorin 

(angiotensiinikonvertaasientsyymi 2) toiminnassa. Lisäksi mutaatiot voivat aiheuttaa 

eroja virustyypeissä, johtaen näin erilaiseen vaikutukseen. (49) Yli puolet (52 %) tässä 

syventävässä työssä olevista tutkimuksista on toteutettu eurooppalaisella väestöllä. 

Tuloksena saatu 48,5 % korreloi Jeong-Whun et al. (49) kirjallisuuskatsauksen 

eurooppalaisen väestön makuhäiriöitä. 

Makuhäiriöitä voi esiintyä ennen muita systeemisiä oireita, jolloin niiden havainnointi 

on merkittävää aikaisessa diagnostiikassa. Keskimäärin 17 %:lla potilaista ilmeni 

makuhäiriöitä ennen muita systeemisiä oireita, joka saatiin tässä 

kirjallisuuskatsauksessa keskiarvona makuhäiriötutkimuksista. Makuhäiriöitä voi 

esiintyä tartunnan saaneilla potilailla myös kokonaan ilman muita merkittäviä oireita 

(50). Makuhäiriöiden kesto oli keskimäärin 7,7 ± 5,2 päivää. Kanjanaumporn et al.  (50) 

raportoi kirjallisuuskatsauksessaan, että 72,6 % potilaista parantui ensimmäisen 

kahdeksan päivän aikana. Tässä työssä saatiin tuloksena, että noin 19 %:lle potilaista jäi 

edelleen makuhäiriöitä seuranta-ajan loputtua.   

On esitetty eri hypoteeseja sille, miksi makuhäiriöitä ilmenee juuri COVID-19-infektion 

kohdalla. Vielä ei kuitenkaan tiedetä tarkalleen, mikä on makuhäiriöiden taustalla oleva 

patofysiologinen mekanismi. Yhtenä selittävänä tekijänä pidetään ACE2-reseptorin 

vaikutusta. ACE2 on solukalvolla ilmentyvä tyypin I integraalinen kalvoproteiini, jolla on 

vaikutus reniini-angiotensiinijärjestelmään (RAS) (51). ACE2:lla on verenpainetta 

alentava vaikutus. Monet tutkimukset ovat tunnistaneet ACE2-reseptorin olevan COVID-

19-viruksen todennäköisin isäntäreseptori, johon virus sitoutuu (8). ACE2-reseptoria 

ilmentyy muun muassa keuhkojen alveolaarisoluissa, sydämessä, ruokatorvessa, sekä 

ohut- ja paksusuolen epiteelisoluissa (52, 53). ACE2-reseptorin jakautuminen ja sen 

määrä eri elimissä on yhteydessä COVID-19 aiheuttamiin kliinisiin oireisiin, joihin 

kuuluvat esimerkiksi hengenahdistus ja ruuansulatuskanavan oireet (52). Tämä tukee 

osaltaan hypoteesia COVID-19-viruksen ja ACE2-reseptorin vuorovaikutuksista 

keskenään.  

Tutkimuksissa on huomattu, että ACE2-reseptoria ilmentyy laajalti nenän ja suun 

limakalvon epiteelisoluissa. ACE2-reseptorin ilmentyminen erityisesti kielessä on 

suurempaa kuin esimerkiksi poskessa tai ientaskussa. Kielen epiteelisolujen 
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vaurioituminen voisi mahdollisesti selittää COVID-19-taudin aiheuttamat makuhäiriöt. 

(8, 29) Yhtenä mahdollisuutena pidetään sitä, että virus vaikuttaa suoraan 

makuhermoihin tai -reseptoreihin aiheuttaen näin makuhäiriöitä. Tutkimuksissa 

todettiin, että ACE2-reseptoria ilmentyy kielen epiteelin makunystyröissä. COVID-19-

viruksen vuorovaikutus ACE2-reseptorien kanssa voi heikentää makunystyröiden 

herkkyyttä, mikä voisi täten aiheuttaa toimintahäiriöitä makuvasteissa. Lisäksi 

paikallinen tulehdusreaktio voi haitata makuhermojen normaalia toimintaa ja aiheuttaa 

näin makuhäiriöitä. (6, 50, 52) ACE2:n ilmentymiseen vaikuttavat muun muassa 

tupakointi, suola ja naishormonit. Koska suuontelossa kieli altistuu kaikille näille 

tekijöille, voivat mainitut tekijät vaikuttaa ACE2:n ilmentymiseen kielessä. (52) Tämän 

katsauksen tutkimuksissa raportoitiin, että naisilla makuhäiriöt olivat hieman yleisempiä 

verrattuna miehiin. Naisilla oli keskimäärin 52,5 %:lla (vaihteluväli 32,7–71,2 %) 

makuhäiriöitä, kun taas miehillä oli keskimäärin 39,2 %:lla (30,5–54,2 %) makuhäiriöitä. 

Näistä tuloksista raportoitiin erikseen viidessä eri tutkimuksessa.  

On oletettavaa, että COVID-19-viruksella on monia reittejä päästä ihmissoluihin. COVID-

19-tartunnan vakavuus riippuu monista vuorovaikutussuhteista, kuten viruksen 

kiinnittymisestä soluun, ACE2-reseptorin tunnistamisesta ja kalvofuusiosta (53). 

TMPRSS2 (transmembraaniproteaasi seriini 2) ja furiini on kuitenkin tunnistettu olevan 

tärkeitä mahdollisia COVID-19-viruksen soluun tunkeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Sakaguchi et al. (52) raportoi tutkimuksessaan näiden molekyylien ilmentymistä. 

Huomattiin, että TMPRSS2 ilmentyi suun limakalvon levyepiteelin pintakerroksessa ja 

furiini basaalisemmissa kerroksissa. ACE2:n, TMPRSS2:n ja furiinin ilmentymistä 

havaittiin myös makunystyröissä. COVID-19-infektion kannalta olennaisia molekyylejä 

löydettiin siis runsaasti suuontelosta. On pohdittu, voisiko suuontelo olla mahdollinen 

kohde-elin COVID-19-virukselle ja yksi viruksen kulkeutumisreiteistä muualle elimistöön 

(43). Yleisesti ottaen suuontelo on tärkeä taudinaiheuttajien pääsypaikka (52). 

Kyky erottaa makuja on vahvasti yhteydessä hajuaistiin. Makuaistin menettäminen voi 

olla yhteydessä retronasaaliseen hajuhäiriöön. Yhtenä mahdollisuutena pidetään, että 

makuhäiriöt esiintyvät sekundaarisesti hajuhäiriöiden yhteydessä. Ei ole vielä varmaa, 

onko makuhäiriö erillinen COVID-19 aiheuttama kliininen ominaisuus. (49, 50) Tässä 

työssä saatiin tuloksena, että yhdessä maku- ja hajuhäiriöitä oli keskimäärin 42,1 %:ssa 
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tapauksista. On kuitenkin huomioitava, että makuhäiriöitä esiintyi myös erikseen 

hajuhäiriöistä riippumatta.  

COVID-19-virus mutatoituu nopeasti ja herkästi, mikä on tyypillistä RNA-viruksille. 

COVID-19-viruksesta on tullut useita variantteja, jotka vaikuttavat muun muassa 

viruksen leviämiseen, lisääntymiseen ja sen omiin torjuntakeinoihin. Joulukuussa 2020 

raportoitiin Iso-Britanniasta ja Etelä-Afrikasta löytyvän uudenlaisia variantteja, joka 

levisivät ja lisääntyivät nopeammin kuin alkuperäinen virus. Brasiliassa raportoitiin 

uudenlainen variantti, jossa mutaatio vaikutti viruksen kykyyn suojautua vasta-aineilta. 

Yhtenä viruksen kehittymisen edellytyksenä pidetään mutaatiota viruksen 

piikkiproteiinia koodaavassa alueessa. (54) Mielenkiintoista on, että uusien varianttien 

myötä makuhäiriöiden osuudet muuttuvat. Intiasta levinneessä deltavirusvariantissa 

makuhäiriöiden yleisyys vaikuttaa laskeneen. Deltavariantti on lisäksi lähes kaksi kertaa 

tarttuvampi kuin aiemmat variantit. (55) Tässä kirjallisuuskatsauksessa tulokset ovat 

COVID-19-viruksen alkuvaiheista kirjallisuushaun päättyessä 12.5.2021, jolloin kyseessä 

on pandemian alkuvaiheen tyypin virukset. Tuloksissa ei ole huomioitu esimerkiksi 

edellä mainitun deltavariantin vaikutusta makuhäiriöihin.  

 

5.2 Suun limakalvovauriot 
Limakalvovaurioita löydettiin COVID-19-infektion yhteydessä keskimäärin 34 %:lla 

raportoiduista potilaista. Kirjallisuuskatsaukseen käytettävät tutkimukset eivät suoraan 

anna keskiarvoa kuinka suurella osalla esiintyy limakalvovauriota. Laskien yhteen 

potilaat, joilla todettiin limakalvovaurioita, ja jakamalla se kaikkien tutkittujen potilaiden 

määrään saatiin edellä mainittu keskiarvo. Kuitenkaan laskutapa ei ole yksiselitteinen, 

koska osa tutkimuksista oli yhden potilaan potilasraportteja, kun taas osassa 

tutkimuksissa annettiin prosenttilukuna limakalvovaurioiden määrä. Näin ollen 

laskettua lukua on pidettävä viitteellisenä. 

Vaurioiden alkamisen ajankohta määritettiin kolmella tavalla: 1) vauriot ennen COVID-

19-diagnoosia tai muita systeemisiä oireita, 2) vauriot samaan aikaan positiivisen 

tuloksen tai muiden systeemisten oireiden ilmaannuttua ja 3) vauriot positiivisen 

tuloksen tai muiden systeemisten oireiden jälkeen. Tuloksena saatiin, ettei potilailla 
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ilmennyt suun limakalvovaurioita ennen COVID-19-diagnoosia tai muita systeemisiä 

oireita. Vauriot ilmenivät vasta sitten, kun potilas oli jo sairastunut. Yhdellä tutkituista 

oli huulessa ennen COVID-19 diagnoosia haava, joka paheni sairastumisen jälkeen 

nekroottiseksi haavaumaksi. Johtopäätöksenä tutkimustuloksista voisi johtaa sen, 

etteivät limakalvovauriot olleet primaarinen ilmentymä, vaan sekundaarinen ilmentymä 

sairastamiseen ja immuunireaktioon liittyen.  

Useilla potilailla esiintyi suun limakalvovaurioita sairaalahoidon aikana, mikä tukee 

hypoteesia immuniteetin heikkenemisestä ja lääkkeiden aiheuttamista vaikutuksista 

liittyen COVID-19 hoitoon (6). Yhdessä tutkimuksessa naisella raportoitiin vakava 

jatkuva makroglossia (kielen suurikokoisuus). Sen arveltiin johtuvan siitä, kun hänet oli 

asetettu makuuasentoon osana COVID-19 hoitoa. Monet potilaat saavat antibiootteja 

sairaalahoidon aikana, mikä taas osaltaan vaikuttaa suun mikrobiomiin ja suuontelon 

homeostaasiin lisäten mm. sieni-infektion mahdollisuutta. Lisäksi COVID-19-potilaille 

voidaan tehdä sairaalahoidossa toimenpiteenä intubaatio tai avustettu ulkoinen 

ventilaatio. Tämä voi aiheuttaa syljenerityksen vähenemistä, joka pahentaa jo olemassa 

olevia suuontelon vaurioita. (43) 

Yksittäiseen virukseen liittyvät erilaiset limakalvovauriot ovat harvinaisia, mikä nostaa 

esille samanaikaisten infektioiden merkitystä vakavissa hengitystiesairauksissa (6). 

Tutkimuksissa tuli esiin, että limakalvovaurioiden oirekuva oli hyvin laaja, ja vaurioita 

esiintyi useissa eri paikoissa suuontelossa sekä huulilla. Eniten limakalvovaurioita 

esiintyi kielessä ja huulissa. Kieli ilmentää tutkimusten mukaan runsaasti ACE2:a, ja 

COVID-19-viruksen mahdollinen vuorovaikutus ACE2-reseptorien kanssa voi johtaa 

kielessä oleviin vaurioihin. COVID-19-viruksella näyttäisi olevan myös vaikutusta 

hermojen toimintaan, jolloin hermovaurio voi heikentää sylkirauhasten eritystoimintaa 

(43).  

Potilailla raportoitiin COVID-19-taudin kanssa samanaikaisia infektioita, kuten herpes- ja 

hiivasieni-infektioita. Tässä kohtaa lääkkeillä voi olla oma osuutensa. Suuret inhaloitavat 

kortikosteroidiannokset voivat aiheuttaa suun sieni-infektioita, kun taas viruslääkkeet 

voivat aiheuttaa stomatiittia (suun tulehdusta), aftoottisia haavaumia ja suun 

kuivumista osalla potilaista (43). Herpesviruksen aiheuttamat haavaumat eivät ole 

erityinen COVID-19-infektion oire, mutta tämä voi sen muutoin laukaista.  Lisäksi 
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potilailla on raportoitu COVID-19-infektion yhteydessä autoimmuunisairauksien 

pahenemista, kuten punajäkälän tai Sjögrenin oireyhtymän pahenemista. (53) 

Tämänhetkisten tutkimusten perusteella ei vielä pystytä arvioimaan, mitkä 

limakalvomuutokset olisivat tai eivät varmasti ole todella COVID-19-viruksen 

aiheuttamia. Suun limakalvomuutosten kliininen diagnosointi onkin tunnetusti 

haastavaa.  

Syventävästä työstä saatujen tulosten perusteella voidaan diagnosoida tarkemmin 

COVID-19-infektion ja suun limakalvojen yhteyttä ja mahdollisia limakalvovaurioita tai 

vauriopaikkoja. Tässä kirjallisuuskatsauksessa osa tutkituista suun 

limakalvovauriopotilaista hoidettiin etäkonsultaation välityksellä. Voimme mahdollisia 

tulevaisuuden pandemioita ajatellen valmistautua kehittämään etävastaanottoja, jotka 

ovat poikkeustilanteissa tärkeä apuväline. Etävastaanotot vähentävät tartuntojen 

mahdollisuutta, ja näin estävät taudin leviämistä.  

 

6 Heikkoudet ja vahvuudet  
Tässä syventävässä työssä on heikkouksia, joita on hyvä nostaa esille. Kaikissa 

tutkimuksissa ei ollut tarkennettu potilaiden COVID-19-infektioiden vakavuustasoa, 

jolloin mukana oli mahdollisesti sekä vakavasti sairastuneita että lievemmin 

sairastuneita. Haluttuja tietoja ei ollut aina saatavilla, jolloin tiedon kohdalle on jouduttu 

laittamaan n.a (not available). Makuhäiriöiden puolelta potilaiden itseraportit eivät 

anna välttämättä samalla tarkkuudella tietoa kuin kyselylomake tai makutesti, koska 

itseraportointi voi jättää olennaisia kysymyksiä ja tietoa ulkopuolelle. Pelkkä itseraportti 

voi johtaa näin virheelliseen makuhäiriötulokseen. Toisaalta suurin osa makuhäiriöiden 

tutkimuksista oli toteutettu kyselylomakkeiden perusteella, joka on subjektiivinen 

menetelmä. Menetelmä ei ole yhtä tarkka kuin esimerkiksi makutesti. Kaikissa 

tutkimuksissa ei ollut makuhäiriöiden erittelyä, ja vain osassa oli mainittu suolaisen, 

makean, happaman ja karvaan maun häiriöt. Lisäksi ageusia, dysgeusian ja hypogeusian 

erittelyä ei ollut aina huomioitu. Limakalvovaurioiden puolelta on vielä hyvin vähän 

tutkimuksia. Suurin osa tutkimuksista rajautuu yksittäisiin tapausraportteihin. Tarvitaan 

lisää tutkimusdataa, jotta saadaan tarkempia tuloksia COVID-19-infektioon liittyvistä 

limakalvovaurioista. 
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Työn vahvuuksina oli systemaattinen tutkimusdata, joka oli kerätty vertaisarvioiduista 

kansainvälisistä lääketieteellisistä julkaisuista. Sisäänottokriteerit olivat samat kaikille 

tutkimuksille, ja uusia tutkimuksia ei olla otettu mukaan 12.5.2021 ja 18.5.2021 päivien 

jälkeen. Työssä on pyritty löytämään kaikki olemassa olevat tutkimukset, jotka vastaavat 

sisäänottokriteerejä. Tietoa on kerätty tutkimuksista systemaattisesti, sekä tehty 

vertailevaa tutkimusta tuloksien välillä.  

 

7 Johtopäätökset  
Tämä tutkimus pyrki vastaamaan tutkimuskysymyksiin, joita olivat: ”Kuinka paljon ja 

minkälaisia makuhäiriöitä esiintyy COVID-19-infektion yhteydessä” ja ”Kuinka paljon 

COVID-19-infektion yhteydessä esiintyy suun limakalvomuutoksia ja kuinka suuri osa 

näistä voisi olla spesifisti COVID-19 infektion aiheuttamia ja mitkä taasen muutoin 

sairastamiseen ja immuunireaktioon liittyviä suumuutoksia”. 

Makuhäiriöt olivat yleisiä potilailla, ja niitä esiintyi lähes puolella potilaista. 

Makuhäiriöistä esiintyi suolaisen, happaman, makean ja karvaan maun heikentymistä. 

Lisäksi potilailla raportoitiin ageusiaa, dysgeusiaa ja hypogeusiaa. Täytyy kuitenkin 

huomioida, että uudet virusvariantit vaikuttavat makuhäiriöiden osuuteen muuttaen 

makuhäiriöiden merkitystä. Tämä on huomattu esimerkiksi deltavariantin kanssa. 

Pandemian ensimmäisenä vuonna makuhäiriöiden muutokset olivat olennainen oire 

diagnostiikassa. 

COVID-19-infektion yhteydessä esiintyi suun limakalvomuutoksia noin kolmanneksella 

ja limakalvovaurioiden esiintymät vaihtelivat suuresti. Tämänhetkisen tutkimuksen 

puitteissa ei pystytä päättelemään, mitkä limakalvomuutoksista olivat spesifisti COVID-

19-viruksen aiheuttamia. Todennäköisemmältä vaikutti, että suun limakalvovauriot ovat 

sekundaarinen ilmentymä sairastamiseen ja immuunireaktioon liittyen.  

Yhtenä ilmiönä voidaan todeta etäkonsultaatioiden merkityksen kehittyminen. Niiden 

osuus on kasvanut COVID-19-pandemian aikana, ja etäkonsultaatioita voidaan 

hyödyntää myös tulevaisuudessa tautien diagnostiikassa. Etäkonsultaatioissa oireet, 

kuten makuhäiriöt ja suun limakalvovauriot voivat olla tärkeä osa diagnostiikkaa, kun 

potilasta ei perinteisesti päästä tutkimaan. Etäkonsultaatiot vähentävät taudin 
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leviämisen ja itse tautiin sairastumisen riskiä. COVID-19-virus muuntuu nopeasti, ja 

uusia variantteja tulee jatkuvasti. Taudista saadaan koko ajan tarkempaa tietoa, jolloin 

tämänhetkinen tieto täsmentyy.  
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Taulukko 1 

Kirjallisuudessa raportoidut makuhäiriöt 29 tutkimuksessa. 

 

Tutkimus Tutkimuksen 
tyyppi 

Maa Ikä- 
jakauma 

Sukupuoli-
jakauma 
(m / n) 

Kokonais 
N 

Tutkittujen 
tapausten 

määrä 

Kontrolli- 
ryhmän 
määrä 

Makuhäiriöt 
tapaukset 

Makuhäiriöt 
kontrollit 

Altin et al. 2020 
(8) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Turkki 54 ka 
(18–95) 

41 / 40 121 81 40 27,2 % 0 % 

Beltrán-
Corbellini et al. 

2020 
(9) 

Tapaus-verrokki 
tutkimus 

Espanja 62 ka n.a 119 79 40 35,5 % 10 % ^ 

Biadsee et al. 
2020 
(10) 

Kyselytutkimus Israel 36 ka 
(18-73) 

58 / 70 128 128 n.a 32,8 % n.a 

Brandão Neto et 
al. 2020 

(11) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Brasilia 38 ka 231 / 424 655 655 n.a 76,6 % n.a 

Calıca Utku et 
al. 2020 

(5) 

Tapaus-verrokki 
tutkimus 

Turkki 56 ka 77 / 66 297 143 154 35,7 % 13,6 % 

Carignan et al. 
2020 
(12) 

Tapaus-verrokki 
tutkimus 

Kanada 57 ka 64 / 70 268 134 134 63,4 % 6,7 % 

Cho et al. 2020 
(13) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Kiina 36 ka 
± 16 

48 / 35 143 83 60 43,4 % 0 % 

Dev et al. 2021 
(14) 

Retrospektiivinen 
tutkimus 

Intia 36 ka 32 / 23 110 55 55 75 % 0 % 
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Fantozzi et al. 
2020 
(15) 

Retrospektiivinen 
tutkimus 

Italia 57 ka 
(48-67) 

58 / 53 111 111 n.a 59,5 % n.a 

Horvath et al. 
2021 
(16) 

Retrospektiivinen 
tutkimus 

Australia 45 
(17-87) 

41 / 61 102 102 n.a 63 % n.a 

Kumar et al. 
2021 
(17) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Intia 15 ka 83 / 58 141 141 n.a 24,1 % n.a 

Lee et al. 2020 
(18) 

Poikittais- 
tutkimus 

Kanada 38 ka 
(32-47) 

23 /33 127 56 71 46,4 % 5,6 % 

Locatello et al. 
2021 
(19) 

Kohorttitutkimus Italia 58 ka 19 / 24 43 43 n.a 23,3 % n.a 

Makaronidis et 
al. 2020 

(20) 

Kohorttitutkimus Iso- 
Britannia 

39 ka 
± 9 

127 / 311 
*2 kpl 

567 440 127 90,2 % ** 89 % ** 

Martin-Sanz et 
al. 2020 

(21) 

Tapaus-verrokki 
tutkimus 

Espanja 43 ka 44 / 171 355 215 140 53 % 18 % 

Niklassen et al. 
2021 
(22) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Saksa ja 
Italia 

45 ka 59 / 52 111 111 n.a 26 % n.a 

Ninchritz-
Becerra et al. 

2021 
(23) 

Kyselytutkimus Espanja 39 ka 
± 12 

380 / 663 1043 1043 n.a 68,6 % n.a 

Nouchi et al. 
2021 
(24) 

Poikittais- 
tutkimus 

Ranska 51 ka 202 / 188 390 390 n.a 33 % n.a 
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Paderno et al. 
2020 
(25) 

Poikittais- 
tutkimus 

Italia 55 ka 
± 15 

285 / 223 508 295 213 51,9 % *** 78,9 % *** 

Patel et al. 2020 
(26) 

Retrospektiivinen 
tutkimus 

Iso- 
Britannia 

46 ka 
(20-93) 

83 / 58 141 141 n.a 63,1 % n.a 

Rojas‑Lechuga 
et al. 2021 

(27) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Espanja 47 ka 72 / 125 304 197 107 65 % 19,6 % 

Salcan et al. 
2021 
(28) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Turkki 53 ka  
(21-90) 

52 / 42 94 94 n.a 4,4 % n.a 

Sheng et al. 
2021 
(29) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Taiwan 33 ka 
(24–50) 

101 / 116 217 217 n.a 28,6 % n.a 

Vaira et al. 2020 
(30) 

Prospektiivinen 
tutkimus 

Italia 51 ka 68 / 70 138 138 n.a 40,6 % n.a 

Yan et al. 2020 
(31) 

Poikittais- 
tutkimus 

USA 46 ka 29 / 29 
*1kpl 

262 59 203 71 % 17 % 

Dell’Era et al. 
2020 
(32) 

Poikittais- 
tutkimus 

Italia 51 
(51-60) 

192 / 163 355 355 n.a 65,4 % n.a 

Lv et al. 2020 
(33) 

Retrospektiivinen 
tutkimus 

Kiina 51 ka 
± 14 

88 / 108 196 196 n.a 23,1 % n.a 

Paderno et al. 
2020 
(34) 

Kohorttitutkimus Italia 45 ka 
(18-70) 

56 / 95 151 151 n.a 89 % n.a 

Konstantinidis 
et al. 2020 

(35) 

Kyselytutkimus Kreikka 31 ka 
± 5 

39 / 40 79 79 n.a 27,8 % n.a 
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“*” Muu sukupuoli. 

“**” COVID-19 todettu antigeenitestillä. 

“***” Tutkimuksessa verrattu sairaalassa ja karanteenissa olevien COVID-19-positiivisten potilaiden tuloksia.  

”^” Kauden 2019/2020 influenssapotilaiden ryhmä. 

”()” Suluissa oleva merkitsee iän vaihteluväliä.  

Sukupuolijakauma on positiivisten COVID-19-tapausten sukupuolijakauma. 

M=mies, n=nainen, ka=keskiarvo, n.a=not available, tietoa ei saatavilla 
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Taulukko 2 
Kirjallisuudessa raportoidut suun limakalvovauriot 13 tutkimuksessa. 

 

Tutkimus Tutkimuksen 
tyyppi 

Maa Ikä- 
jakauma 

Sukupuoli-
jakauma 
(m / n) 

Tutkittujen 
tapausten 

määrä 

Vauriot Vaurio- 
paikat 

Muu diagnoosi Suu-oireet 
alkoivat 

* 

Amorim Dos 
Santos et al. 

2020 
(36) 

Tapausraportti Brasilia 67 1 / - 1 Rakkula, 
kyhmy/ 

fibrooma 

Kieli, 
alahuuli 

Hiiva, 
herpes 
simplex 

3 

Andrews et 
al. 2020 

(37) 

Tapausraportti USA 40 - / 1 1 Makroglossia Kieli n.a 3 

Brandão et 
al. 2021 

(38) 

Tapausraportti Brasilia 54 ka 5 / 3 8 Rakkula,  
Haava/afta, 

veren- 
purkauma 

Kieli, ala- ja 
ylähuuli, 

kova 
suulaki, 

nielurisat 

Herpes 
simplex 

3 

Kahraman et 
al. 2020 

(39) 

Tapausraportti Turkki 67 - / 1 1 Hemorraginen 
nekroosi 

Alahuuli n.a 1/2 

Corchuelo et 
al. 2020 

(40) 

Tapausraportti Kolumbia 40 - / 1 1 Haava/afta, 
veren- 

purkauma 
 

Kieli, 
alahuuli, 

kiinnittynyt 
ien 

Hiiva, 
melaniini-
pigmen- 
taatio, 

kuiva suu 

3 

Tapia et al. 
2020 
(41) 

Tapausraportti Kolumbia, 
Brasilia, 
Mexico 

47 ka 1 / 3 4 Verirakkula, 
limakalvo-

plakki 

Kieli, kova 
suulaki 

n.a 3 
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Zarch et al. 
2021 
(42) 

Tapausraportti Iran 56 - / 1 1 Rakkula Alahuuli Kuiva suu 3 

Gherlone et 
al. 2021 

(43) 

Retrospektiivinen 
ja prospektiivinen 

tutkimus 

Italia 63 ka 92 / 30 122 Haava, 
valkoinen kieli 

Kieli, ala- ja 
ylähuuli, 

kova 
suulaki, 

nielurisat 

Kuiva suu, 
sylkirauhasten 

ektasia 

n.a 

Halepas et 
al. 2021 

(44) 

Poikittais- 
tutkimus 

USA 9 ka 24 / 23 47 Mansikkakieli,  
huulien 
turvotus 

Kieli, ala- ja 
ylähuuli 

n.a n.a 

Kitakawa et 
al. 2020 

(45) 

Tapausraportti Brasilia 20 - / 1 1 Rakkula Alahuuli Herpes simplex 2 

Rekhtman et 
al. 2021 

(46) 

Kohorttitutkimus USA 9 ka 6 / 6 12 Erytema 
multiforme 

Ala- ja 
ylähuuli, 

limakalvot 

n.a n.a 

Sinadinos et 
al. 2020 

(47) 

Tapausraportti Iso- 
Britannia 

65 - / 1 1 Haava, 
hilseilevä 

ientulehdus 

Kieli, ala- ja 
ylähuuli, 

kiinnittynyt 
ien 

n.a 2 

Taşlıdere et 
al. 2021 

(48) 

Tapausraportti Turkki 51 - / 1 1 Halkeileva 
kieli, turvotus 

Kieli, 
alahuuli 

Melkersson-
Rosenthalin 
oireyhtymän 

aktivoituminen 

2 

 

”*” Suuoireet alkaneet: 1 = Ennen COVID-19 diagnoosia tai muita systeemisiä oireita, 2 = Samaan aikaan positiivisen tuloksen tai muiden 

systeemisten oireiden ilmaannuttua, 3 = Positiivisen tuloksen tai muiden systeemisten oireiden jälkeen 

M=mies, n=nainen, ka=keskiarvo, n.a=not available, tietoa ei saatavilla 


