
KANSAINVÄLINEN KATSAUS 
AJANKOHTAISEEN 

YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN 



Suomen Ympäristösairauskeskus 
perustettiin viime vuonna ajantasaisen 

ympäristösairaustiedon 
asiantuntijakeskukseksi.



Tavoitteena on ajantasaisen, kokonaisvaltaisen tiedon 
lisääminen ympäristösairauksista.

-> Ymmärrys ympäristösairauksien syntymekanismeista 
hoitokeinoista ja erityispiirteistä auttaa ennaltaehkäisemään 
ympäristösairastuneiden määrän kasvua oikeansuuntaisella 
ympäristö- ja terveyspolitiikalla.



Ympäristösairauksien laaja määritelmä:

Monen ns. perinteisen sairauden takana on eri elinjärjestelmiä 
haittaavia ympäristöaltisteita. Esimerkiksi: 

Sydän- ja verisuonisairaudet: useissa laajoissa tutkimuksissa on 
löydetty yhteydet  pienhiukkasaltistuksille. Myös 
polyaromaattiset hiilivedyt, aldehydit ja useat  raskasmetallit 
sekä diesel –partikkelit vaikuttavat erilaisilla mekanismeilla 
sydän- ja verisuonisairauksien syntyyn.  

Alkaa olla tutkimusviitteitä siitä, että monet  
autoimmuunisairaudet liittyvät osittain ympäristöaltisteisiin. 



Ympäristösairauksien suppea määritelmä:

Näitä ovat ns. uudet ympäristösairaudet, kuten MCS 
(monikemikaalioireyhtymä), SBS (sairasrakennusoireyhtymä), 
ja ES (sähköherkkyys).

Sairauksien puhkeamista edeltää selkeä altistuminen vahvoille 
ympäristötekijöille.

Vakavasti ympäristösairastuneiden joukossa on yhä enemmän 
lapsia ja nuoria. 



Altistuminen voi olla joko kerta-altistuksena voimakasta, 
esimerkiksi sotakemikaaleissa ja säteilyonnettomuuksissa. 

Yleisempää on pitkäaikainen, matala-asteinen altistuminen, 
esimerkiksi huonekalujen- ja vaatteiden palonsuoja-ja
pintakäsittelyaineille, rakennusmateriaalien pehmenninaineille, 
mm. säilykkeistä liukenevalle bisfenoli A:lle ,raskasmetalleille, 
kännyköiden mikroaaltosäteilylle jne.

Altistuminen ympäristömyrkyille voi vaikuttaa myös 
epigeneettisesti; monen sairauden taustalta on tunnistettu 
epigeneettisiä muutoksia.



Epigenetiikassa geenien toiminta muuttuu, ilman että DNA:n 
emäsjärjestyksessä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi genomissa 
hiljaisena tai aktiivisena olevia geenejä voi ympäristötekijöiden 
seurauksena aktivoitua tai sammua.

Osan epigeneettisistä muutoksista on todettu eläinkokeissa 
siirtyvän sukupolvelta toiselle. Tällaisia muutoksia ovat 
aiheuttaneet mm. jotkin ftalaatit, polttoaineet ja torjunta-
aineet. Geenien ohjautumisen periytyvä muutos näkyi 
eläinkokeissa altistumattomilla jälkeläisillä  esimerkiksi 
autoimmuunisairauksien puhkeamisina.



Voimakkaasti kasvava epigeneettinen tutkimus ja 
epigeneettisten mekanismien tuntemus lisää ymmärrystä 
ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta.

Nykyisin tunnetaan jo monen ympäristöaltisteen kohdegeeni ja 
sen ohjautumisessa tapahtuneen muutoksen mekanismi. 

Esimerkiksi Harvardin yliopiston ympäristöepigenetiikan 
laitoksella on havaittu useimpien ympäristöperäisten 
epigeneettisten muutosten välittyvän oksidatiivisen stressin 
välityksellä, mikä aiheuttaa mitokondriovaurioita. 
Mitokondriovaurioita on todettu monen sairauden taustalta, 
mm. sydän- ja verisuonisairaudet ja keskushermoston 
rappeumasairaudet.



Käytöshäiriöt, autismi ja erilaiset hermostoperäiset 
kehityshäiriöt ovat yleistyvä ongelma. Yli kymmenes syntyvistä 
lapsista kärsii jostakin neurobehavioraalisesta kehityshäiriöstä.

Kasvua ei voida selittää pelkästään geneettisillä tekijöillä. 
Markkinoilla olevista kemikaaleista karttuu usein tietoa vasta 
niiden laajan ja pitkäaikaisen käytön jälkeen. Jo 1000 kemikaalia 
on eläinkokeissa antanut viitteitä keskushermoston 
neurotoksisuudesta ja niistä yhä suurempi osa siirtyy luokkaan, 
jossa pysyvät keskushermoston kehityshäiriöt on todennettu 
ihmisillä ja epidemiologisissa tutkimuksissa. (Grandjean and 
Landrigan 2014)



Uusien tutkimusten mukaan sisäilman kemikaalipäästöjä tulisi 
terveyshaittojen selvittämiseksi mitata spesifisti, sillä 
kokonaismäärien mittaamisella ei saada esille olennaisia 
terveysvaikutuksia.

Esimerkeiksi terveyshaittojen kanssa korreloivista kemikaaleista 
nousivat mm. 1,1,1-trikloorietaani, ksyleeni, butanoli , ketoni, 2-
pentyylifuraani, 1-okta-3-oli, 3-metyylifuraani, formaldehydi ja 
Texanol-pehmennin.

(Sahlberg ym. 2013, Guo 2013, Takigawa 2012)



Korrelaatio mykotoksiinialtistuksen ja kroonisen 
väsymysoireyhtymän välillä. (Brewer ym. 2013)

Viitteitä on sisäilman mikrobien yhteydestä synnynnäisen 
immuniteetin toimintahäiriöihin. Synnynnäiseen immuniteettiin 
kuuluvien monosyyttien reseptoritoiminta ja välittäjäaineet 
olivat muuntuneita altistuneilla. (Punsmann ym. 2013)

Mikrobitoksiinien vaikutusmekanismeihin on saatu tarkennusta. 
Esimerkiksi satratoksiini H:n on havaittu aiheuttavan jo matalilla 
altistuksilla aivoveriestemallin hajoamista sekä 
keskushermoston solujen vaurioitumista. (Karunasena ym. 2010)



Sähköherkkyyden taustalta on vastikään löydetty verikokein 
todennettavia markkereita laajassa tutkimuksessa, jossa oli 
kolme eri ryhmää, MCS –potilaat, sähköherkät ja terveet 
verrokit. MCS –potilailta aiemmissa löydetyt veriarvomuutokset 
pystyttiin toistamaan, mutta lisäksi ES –potilailta löytyi näistä 
osin poikkeavat veriarvot, joissa oli myös yhtäläisyyksiä MCS –
potilaiden kanssa. (De Luca ym. 2014)

MCS –potilailta on löydetty verikokeissa mm. krooniseen 
tulehdukseen viittaava tulehdusprofiili. Tukee aiempia 
verikoelöydöksiä ja vahvistaa olemassa olevaa käsitystä 
ympäristösairauksien tautimekanismista. (Dantoft ym. 2013)



Parkinsonin taudin tutkimuksissa on löydetty viitteitä tiettyjen 
torjunta-aineiden ja mikrobien aineenvaihduntatuote 1-okte-3-
olin yhteydestä dopamiinivälitteisten neuronien rappeumaan. 
(mm. Inamdara ym.2013)

Pitkäaikaisaltistuminen ja kemikaalien yhteisvaikutukset 
arkisessa elämässä ovat merkittävä tekijä. 

Elimistöstä nopeasti poistuvista kemikaaleista on hankalampi 
saada näkyviin pitkän aikavälin terveyshaittoja. Kemikaalien 
yhteisvaikutuksista on vaikea saada riittävästi tietoa ja täten 
niitä ei myöskään osata kattavasti ja ennaltaehkäisevästi 
huomioida kemikaaliturvallisuudessa. 



Tutkimusviitteet:  

www.ymsk.fi/koulutus


