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eri homesienten tuottamia

myrþllisiä,

orgaanisia sekundaarimetaboliitteja. Aitistus mykotoksiineille tapahtuu tavallisimmin syömällä homehtunutta mykotoksiinien kontaminoimaa ruokaa. Viime
wosina on alettu kiinnittää lisääntyvää huomiota myös hengityksen kautta tapahtuvaan mykotoksiinialtistukseen etenkin kosteusvauriorakennuksissa, joissa esiintyväl Penicíllíum-, Aspergillus- ja Stachybotrys-hontelajit voivat tietyissä olosuhteissa tuottaa myrþllisiä yhdisteitä.
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kost'eusvau-riorakennusten rakennusmateriaaleista úsein löydetyn S. atra-homeen kasvua ja toksiinin tuottoa heinãllä
ja oljella sekä rakennusmateriaaleiila (tapetilla, eristysmateriaalilla, kipsiievyllä
ja puupaneelilla) olosuhteissa, joissa ilmad suhteellinen kosteus oli säädetry pysymään 78-81.Vo:ssa, 84-89V0:ssa ja 1,00Vo:ssa. Lisäki iaboratoriossa'testattiin ilmaan vapautuvien toksisten homepartikkelien (aerosolimykotoksiinien) kalvosuodatinkeräysmenetelmää, jolla suodattimille kerätyt toksiinir voitaisiin uuttaa suoraan sopivaan uuttoliuokseen ja määrittää ilman edeltävää homeen viljelyä. Toksiinilähteet ilmanäytteiden keräykseen valmistettiin inokuloimalla.sopivia
kasvatusalustoja, tapettia ja viljaa, toksisilla homekannoilla. Biologisia toksisuustestejä (kanin ihotestiä, solutestiä) käytettiin sekä materiaaleilta eträ suodattimilta uutettujen näytteiden esitestaukseen. Toksiinien kemiallisiin analyyseihin
(nestekromatografia, kaasukromatografia-massaspektrofotometria) valittiin lâhinnä vain biologisissa testeissä toksisiksi osoittautuneita näytteitä.
S. atran todettiin kasvavan heinällä, oljella ja kaikiila tutkituilla rakennusmateriaaieilla, paitsi eristysmateriaalilla, ilman suhteellisessa kosteudess'a 84100Vo. Homeen tuottamia toksiineja havaittiin korkeammassa ilman suhteellisessa kosteudessa kuin kaswa. Toksiineja havaittiin kaikiila rakennusmateriaaleilla,
joissa home kasvoi paitsi puupaneelilla, vaikka S. atra kasvoikin tällä materiaalilla hy,tin.
Laboratorio-olosuhteissa kalvosuodattimille kerättiin mykotoksiineja ilmasta käyttämällä,5.7-7.9 m3 ilmatilavuuksia. Menetelmää testattiin myös ilmanäytteiden keräyksessä tallissa, jossa hevosilla oli hengitystieoireita ja homeisessa
asunnossa. Ilmatilavuukilla 9-11 rp3 kerätyt suodatinnäytteet olivat toksisia solutoksisuustestissä. Mitään tietryjd,'toicsiineja ei näyteuutteista pysrytty määrittämään, mutta näytteissä todettiin korkeat itiöpitoisuudet ja myös homeita, jotka
voisivat tuottaa toksiineja. Vaikka laboratoriossa pienemmillä ilmatilavuuksilla
pystyttiin keräämään ilmasta mykotoksiineja on suositeltavaa käyttää vähintään
10 m3 ilmatilavuuksia kenttäolosuhteissa, jotta mahdolliset toksiinit pystyträisiin
analysoimaan.
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