
ONKO HOMEALLERGIA NIIN HARVINAINEN, ETTEI SITÄ KANNATA 

POTILAASTA TUTKIA? 

TUULA PUTUS, TURUN YLIOPISTO  TYÖTERVEYSHUOLLON OPPIAINE

Harvinaisten sairauksien käsite

Harvinaiset sairaudet ovat henkeä uhkaavia tai kroonisia 

sairauksia, joiden esiintyvyys on alhainen: 1 potilas 2000 

asukasta kohti tai vähemmän katsotaan harvinaiseksi EU:ssa. 

Monen harvinaisen taudin esiintyvyydestä ei kuitenkaan ole 

tarkkaa tietoa ja käytännössä sairauden vakavuus ja 

seuraamukset ovatkin yleisyyslukuja tärkeämpiä tekijöitä. 

Sairaus voi olla myös harvinainen tietyllä alueella, mutta yleinen 

muualla. Esim. tuberkuloosi oli aikoinaan tavallinen sairaus 

Suomessa, nykyään harvinainen. "Harvinainen sairaus" on siis 

aikaan ja paikkaan sidottu käsite.

Harvinainen sairaus aiheuttaa yleensä monia ongelmia:

• diagnoosi voi viivästyä jopa vuosia, koska sairautta ei 

tunnisteta

• valtaosaan harvinaisista sairauksista ei ole hoitoa

• asiantuntijoiden ja kokemustiedon löytäminen on 

vaikeaa

• tietoa sairaudesta ei monesti ole tarjolla omalla 

äidinkielellä

• vertaistuen löytäminen on vaikeaa

• potilaiden pieni määrä vaikeuttaa tutkimusta ja 

lääkekehittelyä (Norio-keskus)

Tiedot muista maista

Mygindin allergologian oppikirjan mukaan homeallergia on 

tavallisempi lapsilla kuin aikuisilla. Homeallergian yleisyys 

vaihtelee eri maissa. Allergologian oppikirjan mukaan 

homeallergian vallitsevuus vaihtelee 5 – 50 % (Mygind 1986). 

Valikoiduissa potilasaineistoissa homeallergian yleisyys on ollut 

jopa 80 % (O’Neil ym. 1988).

Home- ja hiivasieniallergia Suomessa

Valikoitumattoman aikuisväestön homeallergian yleisyys on IgE-

vasta-aineella mitattuna muutaman prosentin luokkaa. Iho- ja 

allergiasairaalan sisäilmapoliklinikalla testatuista potilaista 3 % 

oli herkistyneitä Alternarialle, 2 % Fusariumille ja 2 % 

Acremoniumille (Mussalo-Rauhamaa ym. 1998)

LT Taina Taskisen väitöskirja-aineistossa 2,4 %:lla oli 

positiivinen ihotestitulos jollekin homeelle Pohjois-Savossa 

sijaitsevissa kouluissa. Vastaavasti 12 % lapsista oli herkistynyt 

pölypunkeille (Taskinen 1999). 

Suurin homeallergian riski oli astmaa sairastavilla lapsilla. 

Samanlaiseen tulokseen oli päätynyt LKT Antti Koivikko 

työryhmineen Lounais-Suomessa jo 1980-luvulla. Astmaa 

sairastavilla lapsilla noin 30 %:lla oli IgE-välitteinen allergia 

jollekin homeelle tai sienelle (Koivikko ym. 1991).

LT Kirsi Karvalan väitöskirjan mukaan ammattitautitutkimuksiin 

lähetetyistä potilaista 15 %:lla oli positiivinen ihotesti homeille ja 

12 %:lla merkkejä IgE -välitteisestä herkistymisestä homeille. 

Niistä potilaista, joilla oli todennäköinen ammattitauti, jopa 20 

%:lla oli positiivinen ihotesti homeille ja 16 %:lla oli IgE -vasta-

aineita homeille (Karvala 2013).

Kosteusvaurioon viittaavia mikrobisukuja:

• Acremonium

• Aspergillus fumigatus

• A. ochraceus

• A. penicillioides, A. restrictus

• A. sydowii

• A. terreus

• A. versicolor

• Chaetomium

• Eurotium

• Exophiala

• Fusarium

• Oidiodendron

• Geomyces

• Paecilomyces

• Phialophora

• Scopulariopsis

• Sporobolomyces

• Sphaeropsidales / Phoma

• Stachybotrys

• sädesienet / Streptomyces

• Trichoderma

• Tritirachium / Engyodontium

• Ulocladium

• Wallemia

Ulkoilmassa yleisiä sienisukuja:

• Cladosporium

• basidiomykeetit

• Penicillium

• Aspergillus

• Alternaria

• hiivat

Sisäilmassa yleisiä sienisukuja:

• Penicillium

• Aspergillus

• Cladosporium

• Hiivat

KAIKKI YM. MIKROBIT OVAT ALLERGISOIVIA.

Home- ja varastopunkkiallergiat osoitetaan spesifisillä IgE-

punkkitesteillä (TTL:n panelit, yhteensä 44 allergeenia).

JOHTOPÄÄTÖS

Homepotilailla on oikeus asialliseen diagnostiikkaan siinä kuin 

muillakin potilailla. Tässä diagnostiikassa IgE-vasta-aineilla on 

merkittävä asema muiden kliinisten tutkimusten ohella. Väitteet 

siitä, että homeallergia on harvinainen ilmiö, on osoitettu 

virheellisiksi monissa kotimaisissa ja ulkomaisissa 

tutkimuksissa. Jos 2-3 % koko väestöstä on herkistynyt, se 

merkitsee yli 100 000 potilasta, joiden tutkiminen ja hoito tulisi 

pikimmiten järjestää.


