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Kirjallisuuskatsaus mykotoksiinien yhteydestä terveyshaittoihin

•Aineiston rajaus

•Mykotoksiinien lyhyt esittely

•Altistumisreitit

•Toksikologinen tutkimus

•Altistuminen

•Riskinarvioinnin haasteet

•Yhteenveto

•Tutkimuksen painopisteet tulevaisuudessa

Tämähän lähti siitä että etittiin juttuja
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Jotennii piti karsia jyvät akanoesta

Aineistoa rajattiin altistumisreitin ja luotettavuuden perusteella

•Mukana hengitystiealtistukseen liittyvät kokeelliset tutkimukset sekä 
työpaikoilla tai kosteusvaurioituneissa sisäympäristöissä 
tapahtuvaan altistumiseen liittyvät kliiniset tutkimukset

•Tutkimuksissa toksiineille altistuminen on mitattu joko suoraan 
ympäristöstä tai altistuneiden ihmisten elimistöstä

•Altistumisen arviointi sisäilmasta eristetyn sienilajin tai sen 
laboratorioviljelyssä todetun toksiinituotannon perusteella on 
tulkinnanvaraista, sillä kasvuympäristö vaikuttaa ratkaisevasti 
mikrobien toksiinintuotantoon
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Jonnet ee muista

Mykotoksiinit eivät ole uusi vitsaus

•Epäilyksiä homehtuneen rehun yhteydestä eläinten (ja ihmisten) 
sairastumiseen esitettiin jo 1930 -luvulla

Mykotoksiinien hengitystievaikutukset / Kati Huttunen

•1960-luvun alussa aflatoksiinin
saastuttama vilja tunnistettiin 
syypääksi siipikarjan massakuolemiin

•Ensimmäiset tutkimukset toksiinien 
hengitystievaikutuksista julkaistiin 
1980-luvulla
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Nii on paljo kö hommeella myrkkyjä

Mykotoksiineja on lukuisa, kirjava joukko

•Tunnistettuja sienten tuottamia toksisia 
aineenvaihduntatuotteita on satoja (300-400)

•Myös bakteerit tuottavat toksisia yhdisteitä

•Vain pieni osa mikrobien aineenvaihdunta-
tuotteista on tunnistettu 

 ihmisille mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavia
yhdisteitä on todennäköisesti tuhansia
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Ne hyökköö eritoten ilimaa pitkin

Hengitystiet ovat tärkein altistusreitti sisäympäristöissä

•Toksiineja on eristetty huonepölystä ja esimerkiksi mikrobien itiöiden ja 
fragmenttien on todettu kuljettavan toksiineja mukanaan keuhkoihin

•Toksiinien pitoisuus keuhkoihin päätyneiden itiöiden lähiympäristössä 
voi olla korkea pienestä kokonaisaltistuksesta huolimatta

•Myös mikrobien tuottamille haihtuville orgaanisille yhdisteille 
altistutaan pääosin hengitysteiden kautta

•Hengitystiealtistuksen akuutin vaikutuksen on todettu olevan muita 
altistusreittejä voimakkaampi 
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Pakkohan se jotennii on mallata että miten käypi 

Toksikologinen tutkimus perustuu eläin- ja solumalleihin

•Merkittävä osa tutkimuksesta on tehty eläinmalleilla, 
tyypillisesti jyrsijöillä

• Jyrsijöillä kuitenkin erilaiset ilmatiehyet ja hengitystapa 
käyttöä hengitystiealtisteiden tutkimuksessa kritisoitu

•Solumalleissa pääpaino on ollut hengitysteiden pintasolukon 
tutkimisessa (esimerkiksi keuhkoepiteelisolulinjat)

• Jatkuvien solulinjojen lisäksi kokeellisessa 
tutkimuksessa voidaan käyttää myös ihmisistä 
eristettyjä soluja tai kudoksia
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No mittee kaekkee sieltä sitten löötyy

Toksiineja on havaittu erityisesti työympäristöistä, 
joissa käsitellään orgaanista materiaalia

•Laajimmin tutkittuja sisäilman toksiineja:

– Aflatoksiinit

– Okratoksiini

– Trikotekeenit (T2-toksiini, deoksinivalenoli, satratoksiinit, verrukariini)

•Myös lukuisia muita toksiineja epäilty yhteyksistä terveyshaittoihin

Toksiineja on löydetty myös kosteusvaurioituneista sisäympäristöistä

•Pitoisuudet tyypillisesti alhaisia

•Eri yhdisteitä on lukuisia ja altisteseoksen koostumus vaihtelee

Mykotoksiinien hengitystievaikutukset / Kati Huttunen
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Mykotoksiinialtistuksen biomonitorointi
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Altistumisen arviointi Havaittu yhteys 
ympäristöaltistumiseen

Ei havaittu yhteyttä 
ympäristöaltistumiseen

Mykotoksiinin tai biomarkkerin
pitoisuus mitattu altistuneiden 
henkilöiden seerumista

Autrup et al 1991*
Iavicoli et al. 2002*
Van Emon et al. 2003
Brasel et al. 2004
Hooper et al. 2009
Oluwafemi et al. 2012*
Viegas et al. 2012* 
Viegas et al. 2013 a, b*
Viegas et al. 2015*
Viegas et al. 2016*

Degen et al. 2007*
Föllmann et al. 2016*

Huom! Näissä tutkimuksissa ei ole mitattu terveyshaittoja, vain altistumista!

*) Työperäinen altistuminen
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Kliiniset tutkimukset terveyshaitoista

Mykotoksiinien hengitystievaikutukset / Kati Huttunen

Altistumisen arviointi Havaittu terveyshaitta 
altistuneissa ihmisissä

Ei haittaa/käänteinen 
yhteys terveyshaitan 
ja altistumisen välillä

Mykotoksiinipitoisuus mitattu 
sisäilmasta tai pölystä 

Hayes et al. 1984*
Zock et al. 2014
Norbäck et al. 2016

Cai et al. 2011 
Kirjavainen et al. 2015

Mykotoksiinin tai biomarkkerin
pitoisuus mitattu altistuneiden 
henkilöiden seerumista

Dvorácková & Pichová 1986
Croft et al. 2002
Rea et al. 2003
Dennis et al. 2009
Lieberman et al. 2011
Trasher et al. 2012
Brewer et al. 2013 a, b
Malik et al. 2014*
Lai et al. 2014*

Trout et al. 2001 

*) Työperäinen altistuminen



UEF // University of Eastern Finland

Entäs kun pitäs sannoo jotta kääkö köpelösti

Mikrobitoksiinien riskinarviointi on erityisen vaativaa

•Arviointia varten tulisi määrää altistumisen laatu ja määrä, 
altistusreitti ja imeytyminen elimistöön

•Herkkyys mikrobitoksiineille vaihtelee yksilöiden ja ryhmien välillä

•Altistuminen tapahtuu aina yhdessä muiden toksiinien tai 
sisäympäristön epäpuhtauksien kanssa  Yhteisvaikutukset

•Raja-arvot on määritetty lähtökohtaisesti maataloudessa yleisimmille 
toksiineille ja ajatellen ruuan kautta tapahtuvaa altistumista

•Hengitysteitse altistumista varten on kehitetty ohjeellinen turvaraja, 
jonka mukaan ilmapitoisuuden 30 ng/m3 ei oleteta uhkaavan terveyttä 
edes elinaikaisen altistumisen seurauksena

Mykotoksiinien hengitystievaikutukset / Kati Huttunen
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Mitattuja mykotoksiinipitoisuuksia sisäilmassa
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Näättää sonnilta, vuan mutta ku ei ammu

Altistumista tapahtuu, mutta sisäilmassa esiintyvien 
pitoisuuksien yhteyttä terveyshaittaan ei ole todennettu

•Mikrobien aineenvaihduntatuotteita esiintyy erityisesti 
työympäristöissä, joissa käsitellään orgaanisia aineksia 
tai kosteusolosuhteet suosivat mikrobien kasvua

•Näiden yhdisteiden joukossa on useita, joiden on todettu 
olevan erittäin myrkyllisiä nisäkkäille, mutta niiden 
pitoisuudet sisäilmassa ovat tyypillisesti alhaisia

•Samoja yhdisteitä esiintyy myös ulkoilmassa ja 
mikrobiologisesti normaaleissa sisäympäristöissä, 
joten terveysriskin osoittaminen on hankalaa

Mykotoksiinien hengitystievaikutukset / Kati Huttunen
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Mykotoksiinien esiintymistä sisäympäristöjen 

materiaaleissa ja tuotteissa tulisi kuitenkin pitää 

mahdollisena terveysriskinä 

Näättää sonnilta, vuan mutta ku ei ammu
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Mittees myö sitten tehtäs

Hengitystiealtistumisen terveyshaitan selvittäminen edellyttää:

•Tutkimuksia, joissa keskitytään eri altisteiden yhteisvaikutuksiin

•Epidemiologisia tutkimuksia, joissa määritetään laajempi 
valikoima eri yhdisteitä

•Kliinisiä tutkimuksia, joissa mitataan sekä altisteita että 
terveyshaittoja

•Kokeellisia tutkimuksia, joissa hyödynnetään edistyneitä 
hengitystiemalleja vaikutusmekanismien selvittämiseksi

Mykotoksiinien hengitystievaikutukset / Kati Huttunen
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