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1 Johdanto

Ei-tarttuvat sairaudet (Noncommunicable diseases, NCD) muodostavat

kansanterveydellisesti merkittävän kroonisten sairauksien kirjon. Näihin sairauksiin

luetaan mm. allergiat, astma, diabetes, metabolinen oireyhtymä, ärtyneen suolen

oireyhtymä, keuhkoahtaumatauti, kardiovaskulaariset taudit ja syövät. Näitä tauteja

yhdistää elimistön matala-asteinen tulehdus ja näistä varhaisimpia ja yleisimpiä ovat

allergiset sairaudet. (1)

Sikiökaudella äidin altisteet vaikuttavat sikiön keuhkojen ja immuunipuolustuksen

kehitykseen. Äidin tupakointi lisää riskiä astmalle ja hengitystiesairauksille. Äidin

ruokavalio ja infektiot raskauden aikana vaikuttavat sikiön immuunipuolustuksen

kehitykseen. (1)

Allergisten sairauksien määrä on noussut 2000-luvun alkupuolella etenkin Euroopassa.

Astman osuus korkeiden esiintyvyyden maissa ei ole kuitenkaan kasvanut enää 13-14 -

vuotiaiden ryhmässä. (2)

Astman esiintyvyys 6-7 -vuotiailla lapsilla vaihtelee Indonesian 2.8% ja Costa Rican

37.6% välillä, vanhemmilla 13-14 -vuotiailla lapsilla esiintyvyys vaihtelee Albanian

3.4% ja Isle of Manin 31.2% välillä. (2)

Atooppisen ihottuman esiintyvyys 6-7 -vuotiailla lapsilla vaihtelee Iranin 2.0% ja Ruotsin

22.3% välillä, vanhemmilla 13-14 -vuotiailla lapsilla esiintyvyys vaihtelee Kiinan 1.4%

ja Marokon 21.8% välillä. (2)

Allergisen nuhan esiintyvyys 6-7 -vuotiailla lapsilla vaihtelee Iranin 2.2% ja Taiwanin

24.2% välillä, vanhemmilla 13-14 -vuotiailla lapsilla esiintyvyys vaihtelee Latvian 4.5%

ja Paraguayn 45.1% välillä. (2)
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Allergisten sairauksien ajateltiin aiemmin olevan pääsääntöisesti periytyviä. Arvioitiin,

että jos toisella vanhemmalla tai sisaruksella on atooppinen sairaus, on riski sairastua 30-

50% ja jos molemmilla vanhemmilla on sama atooppinen sairaus, on todennäköisyys

sairastumiselle 60-80%. Atooppisia lapsia syntyy kuitenkin eniten vanhemmille, joilla

kummallakaan ei ole itsellään atooppista taustaa. Näissä tapauksissa lapsen riski

sairastumiselle on 15%. (3)

Vuonna 1989 David Strachan esitti ensimmäisenä, että monilapsisessa perheessä

myöhemmin syntyneet lapset sairastivat vähemmän heinänuhaa (4). Myöhemmissä

epidemiologissa tutkimuksissa on havaittu, että allergian esiintymiseen vaikuttaa yksilön

immuunivaste, geneettinen alttius, kasvuympäristö sekä altisteiden määrä, ajankohta ja

laatu (5).

Haahtela et al esittivät, että biodiversiteetin pieneneminen on johtanut ihmisten ja

mikrobien välisen vuorovaikutuksen muutoksiin ja nämä muutokset ovat ajallisesti

yhteydessä astman ja allergisten sairauksien lisääntyneisyyteen. Teoriaa kutsutaan

Hygienia-hypoteesiksi, joka perustuu ajatukseen, että allergisia sairauksia sairastetaan

enemmän, koska biodiversiteetti on vähentynyt. (6)

Allergisten sairauksien on katsottu aiemmin etenevän imeväisajan atooppisesta

ihottumasta lapsuusajan astman kautta nuoruudessa alkavaan allergiseen nuhaan.

Uusimmat tutkimukset eivät tue tätä atooppiseksi marssiksi kutsuttua teoriaa. Belgrave et

al tutki tätä teoriaa ja totesi oirekuvien vaihtelevan laajalti. Oireprofiili noudatti vain

7%:lla lapsista atooppisen marssin mukaista mallia. (7)

Pearce et al pyrkivät selvittämään kuinka paljon atopiaa on astman taustalla eli mikä on

atopian osuus astman aiheuttajana. Lopputuloksena he päätyivät tulokseen, että alle

puolet astmatapauksista liittyy atopiaan. Heidän tutkimuksensa perusteella atopian

merkitsevyys astman aiheuttajana on todennäköisesti ollut liioiteltua. (8)
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Suomessa allergisten sairauksien esiintyvyys on alkanut suurentumaan 1960-luvulta.

Aiemmat menetelmät eivät ole onnistuneet vähentämään allergisten sairauksien

esiintyvyyttä, haittaavuutta tai kustannuksia muissa kuin astman hoidossa. Allergian

syynä näyttää olevan suojaavien elämäntapa- ja ympäristötekijöiden väheneminen, joka

kyseenalaistaa monia vanhoja toimintamalleja, joita terveydenhuollossa ja

yhteiskunnassa on omaksuttu allergiahaittojen torjumiseksi. Tätä korjaamaan aloitettiin

Suomessa kansallinen allergiaohjelma 2008 - 2018. (9)

2 Allergioiden esiintyvyys

2.1 Astman ja alempien hengitystieoireiden esiintyvyys
Australialaisessa syntymäkohorttitutkimuksessa astman esiintyvyys oli korkeimmillaan

25% 6-vuotiailla. Astman esiintyvyys laski puoleen ja oli 12-15% 11-24 -vuotiaiden

keskuudessa. Riski astmalle oli kaksinkertainen, jos vanhemmalla oli astma tai allergia.

Sukupuolella ei ollut esiintyvyydessä eroja. (10)

Muut atooppiset sairaudet kuten atooppinen ihottuma, allerginen nuha olivat

astmaattisilla lapsilla yleisempiä kuin lapsilla, joilla ei ollut astmaa. Astmaatikkolapsilla

yleisin liitännäissairaus oli kuuden vuoden iässä atooppinen ihottuma ja 18 vuoden iässä

allerginen nuha. (10)

Remes tutki vuonna 1996 astman ja atopian yhteyttä Kuopiolaisilla 7 – 12 vuotiailla

lapsilla tarkoituksena selvittää astman esiintyvyyttä. Kyselylomake palautettiin 1633

lapsen kohdalla, joista astmaattiseksi arvioitiin 108 lasta ja jonkinlaisia hengitystieoireita

lisäksi 135 lapsella. Tutkimukseen osallistuneista lapsista, jotka luokiteltiin

astmaattisiksi, oli yli 80%:lla vähintään yksi allerginen oire, näistä yleisimpiä olivat

allerginen nuha tai allergiset silmäoireet. (11)
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Subbarao et al tutki laajan kirjallisuuskatsauksen kautta astman epidemiologisia

riskitekijöitä tarkoituksena löytää allergian ja astman synnylle selittäviä tekijöitä osana

syntymäkohorttitutkimuksen aloittamista. Perimän vaikutus oli selkeä, mutta se ei selitä

yksinään suurta vaihtelua maailman maiden välillä. Tutkijat päätyivät tulokseen, että

taustalla on geenien ja ympäristön yhteisvaikutus, joka selittää osan ilmaantuvuuden

vaihtelussa maittain. (12)

Ympäristötekijöinä infektiot ja altistus endotoksiineille voivat suojata tai toimia

riskitekijöinä vaihdellen sen mukaan minkäikäisenä altistus tapahtuu. Äidin tupakointi,

ruokavalio, stressi, antibioottien käyttö ja synnytystapa voivat selittää osan aikaisesta

allergian ja astman kehittymisestä. Myöhemmin lapsuudessa altistus allergeeneillä,

passiivinen tupakointi, eläinaltistus, imetys, perheen koko ja sukupuoli ovat riskitekijöitä.

(12)

2.2 Allergisen nuhan esiintyvyys
Australialaisessa syntymäkohorttitutkimuksessa allergista nuhaa oli yleisimmin

aikuisena kuin varhaislapsuudessa. Allergisen nuhan esiintyvyys oli 7% kuusivuotiailla,

18% 11-vuotiailla, 24% 18-vuotiailla ja korkeimmillaan 24-vuotiailla allergista nuhaa oli

jo 44%:lla. (10)

Allergista nuhaa ja astmaa esiintyy erillisinä lapsuudessa suhteellisesti enemmän pojilla

kuin tytöillä. Aikuisena sukupuolijako kääntyy toisinpäin ja allergista nuhaa sekä astmaa

esiintyy enemmän naisilla. (13)

Fröhlich et al selvittivät, että samanlainen sukupuolien välien muutos tapahtuu myös

samanaikaisen allergisen nuhan ja astman kanssa. Muutos oli vähäisempi, jos kyseessä

oli pelkästään allerginen nuha. Tutkimusasetelmassa oli yhdistettynä kuusi erillistä

tutkimusta, joissa lapsilla (0-10 -vuotiailla) sukupuolten välinen poika-tyttösuhde oli

1.65, nuorilla (11-17 -vuotiailla) sukupuolten välinen poika-tyttösuhde oli 0.61 ja

aikuisilla tämä suhde oli 1.03. (13)
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2.3 Atooppisen ihottuman esiintyvyys
Australialaisessa syntymäkohorttitutkimuksessa atooppisen ihottuman esiintyvyys laski

varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Atooppista ihottumaa oli 25% yksivuotiailla, 18%

kuusivuotiailla, vanhemmilla 11-24 –vuotiailla atooppista ihottumaa oli 11-13%:lla.

Atooppinen ihottuma teini-ikäisillä ei ollut yhteydessä astman esiintyvyyteen. (10)

Atooppinen ihottuma on krooninen tulehduksellinen sairaus, josta on merkittävää

elämänlaatua häiritsevää haittaa. Atooppisen ihottuman esiintyvyydessä on suurta

vaihtelua eri maiden välillä. ISAAC-tutkimuksessa (International Study of Astma and

Allergies in Childhood) atooppisen ihottuman esiintyvyys vaihteli Intian 0.9%:sta

Ecuadorin 22.5%:iin 6-7 –vuotiailla ja Kiinan 0.2%:sta Kolumbian 24.6%:iin 13-14 –

vuotiaiden ryhmässä. (14)

Yhdysvalloissa tehtiin vuonna 2010 laaja atooppisen ihottuman esiintyvyyden kartoitus,

jossa analysoitiin 102,353 lapsen tilannetta kyselytutkimuksella. Kyselytutkimuksessa

pyrittiin ottamaan huomioon erilaiset tekijät niin, että tulokset voitiin arvioida kattavan

koko Yhdysvaltojen lapsiväestön. Atooppisen ihottuman esiintyvyydeksi saatiin 10.7%.

(14)

Mustilla lapsilla sekä Lontoossa että Yhdysvalloissa havaittiin korkeampi atooppisen

ihottuman esiintyvyys. Atooppinen ihottuma oli myös vaikeampiasteista mustilla ja

latinoilla. Sosioekonomisella taustalla vaikutti olevan suuri merkitys atooppisen

ihottuman esiintyvyydelle ja atooppisen ihottuman esiintyvyys on suurempi

teollistuneissa maissa. Atooppista ihottumaa esiintyy enemmän perheissä, joissa on

korkeammat tulot, korkeampi koulutustaso ja pienempi perheen koko. Nämä tekijät ovat

osaltaan selittämässä hygienia-hypoteesia atooppisen ihottuman taustalta. (14)
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3 Atopian ja allergisten sairauksien puhkeamiseen

vaikuttavat tekijät

3.1 Perimä ja epigenetiikka
Perimällä ja ympäristötekijöillä on molemmilla merkittävä osuus allergioiden ja astman

synnyssä. Kaksostutkimuksissa on havaittu, että identtiset kaksosparit ovat astman

suhteen useammin samanlaisia kuin epäidenttiset kaksosparit. Kandidaattigeenejä on

löytynyt useasta eri kromosomista, mutta eri väestöissä eri kromosomeista. Perimän

muutos on hidasta, joten allergisten sairauksien yleistyminen ei voi johtua perimän

muutoksista. (15)

Epigenetiikalla tarkoitetaan sellaisten perinnöllisten muutosten tutkimista

geeniekspressiossa, jotka eivät aiheuta sekvenssijärjestyksen muutoksia. Muutokset

vaikuttavat geenien transkription todennäköisyyteen ja tapahtuvat kromosomeissa

kemiallisina muutoksina. Epigeneettinen koodi antaa mahdollisuuden geeniekspression

nopeammalle muokattavuudelle ympäristön olosuhteiden muuttuessa. Tämä puolestaan

mahdollistaa nopean fenotyypin mukautumisen sukupolvesta toiseen. (16)

Raskaudenaikana äidin ympäristön altisteet vaikuttavat keuhkojen kehittymiseen. Äidin

tupakoinnista raskauden aikana on haittaa sikiön keuhkojen kehitykselle ja se myös lisää

astman riskiä. Äidin sairastamat infektiot ja antibioottien käyttö ovat tutkimuksissa

kasvattaneet riskiä allergisille ilmateiden sairauksille. Äidin ruokavalio, stressitaso ja

altisteet ilmansaasteille vaikuttavat allergiariskeihin. Nämä vaikutukset ilmentyvät

epigeneettisen säätelyn kautta, missä muutokset aktivoivat tai hiljentävät

immuunijärjestelmään liittyviä geenejä. (16)

Ympäristön mikrobien altistukset vaikuttavat jo raskaudenaikana epigeneettisen säätelyn

kautta. Maaseutuympäristön aiheuttaman altistuksen laajemmalle mikrobikuormalle

raskaudenaikana on tutkimuksissa havaittu suojaavan astmalta ja allergioilta. Suojan on

tutkimuksissa havaittu yhdistyvän vastasyntyneellä muun muassa FOXP3 geenin

ekspressioon ja epigeneettisiin vaikutuksiin. (16)
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3.2 Ympäristötekijät
Hygienia-hypoteesin esitti ensimmäisenä Strachan vuonna 1989 tuodessaan ilmi

näkemyksensä, että infektiot ja epähygieeninen kontakti vanhempien sisarusten kanssa

tuovat suojaa allergisia tauteja kohtaan. Myöhemmät tutkimukset ovat tämän jälkeen

vahvistaneet hänen löydöksensä, jossa sisarusten määrän ja allergisten sairauksien

määrällä on käänteinen suhde. (4, 5)

Epidemiologiset tutkimukset ovat tämän jälkeen osoittaneet, että astma sairautena ei ole

aina samanlainen vaan siihen liittyy useita erilaisia fenotyyppejä. On lukuisia tekijöitä,

joiden kompleksinen yhteisvaikutus vaikuttaa siihen kehittyykö sairautta. Muun muassa

yksilön geneettinen alttius, minkälaisille altisteille ja minkäikäisenä altistuu sekä

minkälaisille ympäristön altisteille altistuu ovat kaikki vaikuttamassa sairauden

kehittymisen riskiin. (5)

Useat tutkimukset ovat osoittaneet että lapset, jotka kasvavat maatiloilla

maaseutuympäristössä, saavat kasvuympäristöstään suojaa astmalle ja allergisen nuhan

kehittymiselle. Nämä lapset altistuvat elinympäristössään laajalle kirjolle erilaisia

mikrobiympäristöjä eläinsuojien, heinävajojen ja viljankeruun toimissa. Osa suojasta

syntyy jo äidin raskaudenaikana kohdussa äidin altistuksen kautta. (5)

Allergisten sairauksien kasvu on tapahtunut samaan aikaan sanitaation kehittymisen

kanssa. On ehdotettu, että puhtaanapidon ja siihen liittyvän elämän laadun paraneminen

olisi yhteydessä sairastumisalttiuteen. Ympäristöjen nopea muutos ei ole antanut

immuunijärjestelmälle riittävästi aikaa sopeutua muutoksiin. Vähentynyt altistuminen

lapsuusajan infektioihin on ajateltu vaikuttavan allergisten sairauksien ilmaantuvuuteen

ja esiintyvyyteen. (17)
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Syntymähetkellä vastasyntynyt siirtyy lähes steriilistä ympäristöstä mikrobien täyttämään

maailmaan. Syntymätapa tuottaa erilaisen mikrobien kolonisaation riippuen onko

kyseessä vaginaalinen synnytys vai keisarinleikkaus. Imettämisessä imeväisikäinen saa

rintamaidosta erilaiset mikrobit kuin mitä korvikemaidossa on. Täysimetyksellä vauva

saa myös äidin vasta-aineita, jotka vaikuttavat lapsen suolistossa. Imetyksen suojaava

vaikutus atopiassa vaikuttaa tutkimusten mukaan vaativan yli kolmen kuukauden

imetystä. (17)

Kondrashova et al on tutkinut hygienia-hypoteesia Suomen ja Venäjän Karjalan rajalla,

jossa sosioekonomiset erot ovat maailman suurimpia. Alueiden maantieteellinen

läheisyys ja samanlaiset ilmasto- ja kasvillisuusolosuhteet poistavat tutkimuksessa

ympäristöjen erojen vaikutusta. Tutkimustulosten perusteella autoimmuuni- ja allergiset

sairaudet ovat moninkertaisesti yleisempiä Suomen puolella rajaa kuin Venäjän

Karjalassa. Erot olivat samansuuntaiset myös Karjalan lapsissa, jotka olivat geneettisesti

lähellä suomalaisia lapsia. Selittäväksi tekijäksi jäi jäljelle ympäristön riskitekijät

Suomen puolelta tai suojaavat tekijät Karjalan puolelta. (17)

Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan välillä atopian esiintyvyyttä tutki myös von Hertzen

et al. Heidän tutkimustuloksena atopiariski Suomessa on lapsilla nelinkertainen Venäjään

verrattuna. Atopian riskitekijöinä todettiin ainoastaan vanhempien atooppinen sairaus.

Suojaavina tekijöinä olivat maanviljelys ja lemmikkieläin varhaislapsuudessa, koira

Suomessa ja kissa Venäjällä. Runsasmikrobisesta ympäristöstä syntyi suojaa atooppisille

sairauksille. (18)

Remes et al pyrki selvittämään mitkä tekivät aiheuttavat atooppisten sairauksien

pienempää ilmaantuvuutta maanviljelijöiden lapsilla. Tulokset perustuvat

poikkileikkaustutkimukseen, johon osallistui 366 maanviljelijän lasta ja 344

kontrollilasta. Astmaa, allergiaa ja atopiaa esiintyi vähemmän maanviljelijöiden lapsilla.

Tuloksissa kontaktien määrä nykyhetkellä karjaan oli kääntäen verrannollinen atopian

esiintymiselle. Varhaislapsuudessa asuminen maitotilalla sekä kissojen tai koirien pito

varhaislapsuudessa vähensi atopian riskiä kouluiässä. (19, 20)
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Maaseudulla Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä tehtiin tutkimus, jossa verrattiin

maanviljelijöiden ja kontrollien talouksia kyselytutkimuksella astmasta ja atooppisesta

nuhasta. Lapsilta otettiin verikokeet ja lasten sängyistä pölynäytteet. Sänkyjen näytteistä

tutkittiin endotoksiineja, gram-negatiivisten bakteerien soluseinämän osan esiintyvyyttä.

Endotoksiinien määrää pidettiin arviona ympäristöstä tulleille mikrobialtisteille.

Tuloksena endotoksiinen määrä oli kääntäen verrannollinen atooppisen nuhan, astman ja

atopian esiintyvyydelle. (21)

Biodiversiteetti ympärillämme vähenee koko ajan teollistumisen, saasteiden ja

kemikaalien käytön vuoksi. Vaikutus kohdistuu ympäristöön ja mikro-organismeihin ja

sillä voi olla monia haitallisia vaikutuksia ihmisten kannalta. Astman, allergisten

sairauksien, tyypin 1 diabeteksen ja lihavuuden syiden takana on katsottu olevan yhtenä

syynä biodiversiteetin lasku, jonka seurauksena suoliston ja ihon mikrobiota on

muuttunut. (6)

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että eläminen ympäristöissä, joissa on paljon

erilaisia mikrobeja antavat suojaa allergisia ja autoimmuunitauteja vastaan. Vähentynyt

kontakti luontoon ja erilaisiin ympäristöjen mikrobeihin näyttää olevan yhteyksissä

immuunijärjestelmän toimimattomuuteen ja huonosti kehittyneeseen toleranssiin.

Ympäristön mikrobien ja suoliston ja ihon mikrobien riippuvuus on monimutkainen

järjestelmä, jonka yhteistoimintaa ei vielä tunneta hyvin. Suurin osa mikrobeista on

kuitenkin hyödyllisiä ja altistus rakentaa hyvin toimivaa immuunijärjestelmää. (6)

3.3 Suolen bakteerifloora
Suolen normaalin bakteeriflooran merkitys ja vaikutusmekanismi allergian kehittymiselle

on vielä epäselvä. Lisää tutkimuksia tarvitaan, jotta saadaan selville millä tavoin suoliston

tietyt bakteerilajit vaikuttavat allergisten sairauksien ilmaantuvuuteen. Epidemiologissa

tutkimuksissa on havaittu, että aikainen antibioottien käyttö, joka muuttaa suoliston

bakteeriflooraa, lisää myöhemmällä iällä atooppisten sairauksien kehittymistä. (22)
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Allergisilla lapsilla on todettu suoliston normaalissa bakteerifloorassa muutoksia, joista

yksi on Bifidobakteerin ja Lactobacilluksen koostumuksen kehityksellinen viive

suolistossa. Tutkimuksessa on havaittu, että syntymän aikoihin annettu suoliston

probioottibakteeri (Lactobacillus GC) vähensi todennäköisyyden atooppisen ihottuman

kehittymiselle puoleen kahden vuoden ikään mennessä. (22)

4 Tutkimuksen tavoitteet
Tavoitteena tässä tutkimuksessa on arvioida minkälainen vaikutus perimällä ja

ympäristötekijöillä on allergisten sairauksien kuten astman ja atooppisen ihottuman

synnylle Savolaisten lasten aineiston pohjalta. Lisäksi tarkoituksena on verrata tuloksia

muissa maissa tehtyihin tutkimuksiin.

5 Aineisto ja menetelmät

5.1 Aineisto
Aineistona on 20-vuoden prospektiivinen seuruuaineisto Savolaisten lasten allergian

kehittymisestä. Aineisto kerättiin Kuopion yliopistosairaalassa täysiaikaisena syntyneistä

lapsista ajanjaksolla 1.9.1979 - 1.4.1980. (23, 24)

Aineistoon saatiin 100 lasta, jotka syntyivät perheeseen, joissa arvioitiin olevan allergia-

alttiutta. Allergia-alttiudeksi määriteltiin lääkärin diagnosoima atooppinen ihottuma,

astma tai allerginen nuha joko vanhemmalla tai sisaruksella. Verrokkiryhmään valittiin

88 lasta, joiden perhetaustassa ei ollut allergia-alttiutta. Verrokkiryhmän lapset

kaltaistettiin sukupuolen ja elinympäristön (kaupunki, maaseutu) suhteen tutkittavan

ryhmän lasten kanssa. (23, 24)

Tutkittavalle ryhmälle annettiin ohjeeksi täysimettää vähintään kuuden kuukauden ajan

ja välttää sekä tupakointia että lemmikkieläinten pitoa kotona. Ohjeet annettiin hoitajan

sekä lastenlääkärin toimesta. Ruokavalion noudattamisen komplianssi oli noin 50%.

Tupakoinnin välttämisen komplianssi oli myös huono. (23, 24)
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Huono komplianssi oli yhteydessä nuoruuteen ja äidin matalaan sosiaaliseen asemaan.

Löydökset olivat samansuuntaisia mitä on havaittu komplianssin suhteen aiemmissa

tutkimuksissa (25).

Lapsia seurattiin syntymähetken lisäksi 12 kuukauden sekä viiden, yhdeksän ja 20-

vuoden iässä. Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin lapsia, jotka olivat mukana 20-

vuoden iässä. Alkuperäisestä allergia-alttiuden omaavista 100 lapsesta mukana oli vielä

82 lasta ja verrokkiryhmän 88 lapsesta mukana oli 61 lasta. (23, 24)

Atooppisen ihottuman määritelmänä käytettiin kutisevaa ihottumaa, jos sitä esiintyi

vauvaiässä pääasiassa maitorupena poskilla tai leikki- sekä kouluiässä raajoissa

taiveihottumana. Astmaksi oireisto luokiteltiin, jos hengityksen vinkunaa (wheezing)

todettiin vähintään kolme kertaa infektion, rasituksen tai allergeenialtistuksen jälkeen.

Allergisen nuhan diagnoosiin vaadittiin lyhytaikaisen voimakkaan nuhan toistuminen

kausittain. (23, 24)

Tutkimus on hyväksytty Kuopion yliopiston ja Kuopion yliopistollisen keskussairaalan

eettisessä toimikunnassa.

5.2 Menetelmät
Tilastollisten merkittävyyksien arvioimiseen on käytetty Pearsonin Chi-Square –testiä.

Fisherin tarkkaa testia käytettiin, jos yhdenkään alkion odotettu lukumäärä oli <5

kontingenssitaulussa. Kaksisuuntaisia testejä käytettiin kaikissa analyyseissa ja p-arvo

<0.05 katsottiin tilastollisesti merkittäväksi.

Tilastojen analysoimiseen on käytetty IBM SPSS -tilasto-ohjelmaa versio 25 (IBM Ltd,

Armonk, New York, USA).

6 Tulokset
Kaikkien lasten joukossa oli atooppista ihottumaa kahden vuoden iässä 18%:lla,

Seitsemän vuoden iässä 26%:lla ja 18-vuoden iässä 34%:lla. Esiintyvyydessä ei ollut

eroja atooppisen perheen lapsilla verrattuna verrokkiryhmän lapsiin.
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Allergisen nuhan yleisyys oli atooppisen perheen lapsilla seitsemän vuoden iässä 24% ja

18-vuoden iässä 62%, joka oli yleisempää kuin verrokkiryhmän joukossa, jossa allergista

nuhaa oli seitsemän vuoden iässä 13%:lla ja 18-vuoden iässä 48%:lla.

Vinkuvaa yskää koko aineistossa oli alle seitsemän vuoden iässä 10%:lla ja 18-vuoden

iässä 30%:lla lapsista. Esiintyvyydessä ei ollut merkittäviä eroja kahden ryhmän välillä.

(Taulukko 1)

Taulukko 1. Atooppisten oireiden esiintyminen lapsuudessa 82 atooppisen perheen

lapsien ja 61 ei-atooppisen perheen lapsien keskuudessa.

Atooppisten oireiden
esiintyminen

Atooppinen perhe
(N=82)

Ei atopiaa
perheessä (N=61)

p

Atooppinen ihottuma

  < 2v iässä (N=75+56)  15  8  0,395

  2 - 7v iässä (N=75+56)  23  11  0,154

  7 - 18v iässä (N=77+57)  27  18  0,673

Allerginen nuha

  < 7v iässä (N=81+61)  20  8  0,086

  7 - 18v iässä (N=81+61)  51  29  0,067

Allergiset silmäoireet

  < 7v iässä (N=82+60)  12  7  0,608

  7 - 18v iässä (N=82+61)  32  20  0,443

Vinkuva yskä

  < 7v iässä (N=81+61)  8  6  0,994

  7 - 18v iässä (N=81+61)  28  15  0,200

 *p < 0.05, Pearsonin korrelaatio
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Atooppisen perheen lapsista täysimetettiin neljän kuukauden ajan 64% ja verrokkiryhmän

lapsista 38%. Passiivisen tupakoinnin määrän suhteen ryhmissä ei ollut eroja ohjauksesta

huolimatta. Kysymykseen passiivisesta tupakoinnista vastattiin vain pienessä osassa

tutkituista, yhden vuoden iässä 36%, viiden vuoden iässä 8% ja kymmenen vuoden iässä

vain 12% kohdalla.

Lemmikkieläimiä oli saman verran molemmissa ryhmissä yhden vuoden iässä, mutta

tämän jälkeen lemmikkejä oli merkittävästi enemmän verrokkiryhmässä. Viiden vuoden

iässä lemmikkejä oli atooppisen perheen lapsilla 32%:lla ja verrokkiryhmän lapsilla

68%:lla. Kymmenen vuoden iässä lemmikkejä oli atooppisen perheen lapsilla 46%:lla ja

verrokkiryhmän lapsilla 84%:lla. (Taulukko 2)

Taulukko 2. Riskitekijöiden esiintyminen 82 atooppisen perheen lapsien ja 61 ei-

atooppisen perheen lapsien keskuudessa.

Riskitekijä Atooppinen perhe
(N=82)

Ei atopiaa
perheessä (N=61)

p

Imetys

  täysimetys 4kk asti
  (N=77+50)

 49  19  0,005*

Passiivinen tupakointi

  1v iässä (N=34+17)  9  7  0,286

  5v iässä (N=6+6)  4  2  0,567

  10v iässä (N=11+6)  5  2  1,000

Lemmikkieläin kotona

  1v iässä (N=48+23)  11  7  0,496

  5v iässä (N=19+19)  6  13 0,023*

  10v iässä (N=26+19)  12  16 0,009*

Asuinpaikka <7v ikää

  Maaseutu (N=57+47)  15  18  0,191

 *p < 0.05, Pearsonin korrelaatio
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Atooppista ihottumaa oli 18-vuoden iässä 28%:lla. Perimällä ei ollut vaikutusta

atooppisen ihottuman esiintyvyyteen 18-vuoden iässä. Ihottuma kahden vuoden iässä

sekä allergiset nuhaoireet tai silmäoireet seitsemän vuoden iässä ennustivat atooppisen

ihottuman esiintyvyyttä vielä 18-vuoden iässä. (Taulukko 3)

Taulukko 3. Riskitekijät atooppisen ihottuman esiintymiselle viimeisen vuoden

aikana 18 - 20 vuoden iässä.

Riskitekijä Atooppinen
ihottuma (N=39)

Ei atooppista
ihottumaa (N=100)

p

Perimän vaikutus

  perheessä astmaa tai atopiaa
  (N=39+100)

 27  53  0,082

Ympäristön vaikutus
lapsuudessa

  täysimetys 4kk asti
  (N=38+86)

 18  47  0,454

  passiivinen tupakointi
  (N=17+38)

 7  10  0,270

  lemmikkieläin kotona
  (N=30+64)

 11  34  0,136

  asuinpaikkana maaseutu
  (N=33+70)

 11  21  0,733

Atooppiset oireet

  atooppinen ihottuma < 2v iässä
  (N=37+93)

 14  9  0,000*

  allerginen nuha < 7v iässä
  (N=38+100)

 12  16 0,042*

  allergiset silmäoireet < 7v iässä
  (N=38+100)

 9  9 0,044*

  vinkuva yskä < 7v iässä
  (N=39+99)

 6  8  0,219

  lääkärin toteama astma
  (N=39+100)

 7  15  0,669

 *p < 0.05, Pearsonin korrelaatio
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Mitatuilla ympäristötekijöillä eli täysimetyksellä neljään kuukauteen asti, passiivisella

tupakoinnilla, kotona pidetyllä lemmikkieläimellä tai asuinpaikalla (kaupunki, maaseutu)

ei ollut vaikutusta atooppisen ihottuman esiintyvyyteen 18-vuoden iässä.

Astmaa, joka tutkimuksessa tarkoitti kliinisiä astmaoireita, oli 18-vuoden iässä 45%:lla.

Astman esiintyvyydessä perimällä oli merkittävä vaikutus. Atooppisen perheen lapsilla

oli 18-vuoden iässä astma 69%:lla ja verrokkiryhmän lapsilla oli 18-vuoden iässä astma

47%:lla. Ympäristötekijöillä ei ollut vaikutusta astman esiintyvyyteen 18-vuoden iässä.

Atooppisista oireista ihottuma kahden vuoden iässä tai allergiset nuha- tai silmäoireet

seitsemän vuoden iässä eivät ennustaneet astman esiintyvyyttä 18-vuoden iässä. Vinkuva

yskä ennen seitsemän vuoden ikää ennusti selkeästi astman esiintyvyyttä 18-vuoden

iässä. (Taulukko 4)
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Taulukko 4. Riskitekijät kliinisten astmaoireiden esiintymiselle viimeisen vuoden

aikana 18 - 20 vuoden iässä.

Riskitekijä Kliiniset
astmaoireet
(N=65)

Ei kliinisiä
astmaoireita
(N=78)

p

Perimän vaikutus

  perheessä astmaa tai atopiaa
  (N=65+78)

 45  37  0,009*

Ympäristön vaikutus
lapsuudessa

  täysimetys 4kk asti
  (N=60+67)

 31  37  0,688

  passiivinen tupakointi
  (N=27+29)

 11  7  0,184

  lemmikkieläin kotona
  (N=50+45)

 27  19  0,251

  asuinpaikkana karjatila
  (N=55+49)

 17  16  0,849

Atooppiset oireet

  atooppinen ihottuma < 2v iässä
  (N=55+76)

 11  12  0,532

  allerginen nuha < 7v iässä
  (N=64+78)

 12  16  0,793

  allergiset silmäoireet < 7v iässä
  (N=64+78)

 11  8  0,227

  vinkuva yskä < 7v iässä
  (N=65+77)

 10  4  0,042*

  lääkärin toteama astma
  (N=65+78)

 22  2  0,000*

 *p < 0.05, Pearsonin korrelaatio
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7 Pohdinta
Aineiston lapset sairastivat atooppista ihottumaa ja astmaa riippumatta perhetaustasta.

Koko aineistossa astmaoireita oli 45%:lla ja atooppisen ihottuman oireita 28%:lla 18-

vuotiaana. Atooppisen perheen lapsilla oli astma yleisempää 18-vuotiaana kuin

verrokkiperheen lapsissa. Samaa vaikutusta ei nähty atooppisen ihottuman suhteen.

Tutkituista kliinisiä astmaoireita edellisen vuoden aikana oli 65 henkilöllä, mikä oli

kolminkertainen määrä verrattuna lääkärin toteamiin astmatapauksiin, joita oli 22

henkilöllä. Tutkimuksessa lääkärin toteamiksi astmoiksi hyväksyttiin vain tapaukset,

joissa vinkunaa oli ollut vähintään kolme kertaa ja joka oli helpottanut avaavalla

lääkkeellä. Kriteeri oli tiukempi kuin yleensä tutkimuksissa, mikä osaltaan selittää

astmadiagnoosien pientä määrää.

Tässä aineistossa täysimetyksen onnistuminen tai epäonnistuminen ei suojannut tai

altistanut atooppiselle ihottumalle tai astmalle. Täysimetyksen epäonnistumisella

tarkoitettiin vieraan proteiinin, kuten lehmänmaitopohjaisen korvikkeen, aloittamista

varhain (ennen 4kk ikää).

Passiivisella tupakoinnilla raskauden aikana ja varhaislapsuudessa on merkitys astman

kehittymiselle. Tässä tutkimuksessa otos oli niin pieni, että passiivisen tupakoinnin

vaikutusta ei pystytä arvioimaan. Tämä oli yksi tutkimuksen heikkouksista.

Ympäristötekijöiden osalta ei kaikilta tutkimuksessa mukana olleista saatu tietoa.

Passiivisen tupakoinnin osalta otos oli pahimmillaan vain kahdeksan prosentin luokkaa,

lemmikkieläimen pidosta viisivuotiaana otos oli 27 prosentin tasoa.

Kotieläimiä kehotettiin ajan tietämyksen perusteella välttämään. Valistus onnistui ja

atooppisissa perheissä sekä viiden vuoden iässä, että kymmenen vuoden iässä oli

merkittävästi vähemmän lemmikkieläimiä.
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Remes et al tutkimuksessaan maanviljelijöiden lasten ja kontrollilasten välillä havaitsi,

että varhaislapsuudessa lemmikkieläinten pito vähensi atopian riskiä kouluiässä. Von

Hertzen et al toi tutkimuksessaan tarkemmin ilmi, että suojaavana tekijänä

varhaislapsuudessa toimi koira Suomessa ja kissa Venäjällä. Tässä tutkimuksessa

lemmikkieläimien pitämisestä ei löytynyt merkitsevää suojavaikutusta. (18, 19, 20)

Tämän tutkimuksen vahvuutena oli se, että suurin osa tutkituista pysyi mukana tai heidät

tavoitettiin vielä 18-vuotiaana. Syynä tähän oli se, että Savon alue on maaseutualuetta,

jossa muuttoprosentit ovat pieniä. Suurin osa asui samoilla alueilla koko lapsuusikänsä.

Samalla alue on myös heikkous, sillä esimerkiksi suolen mikrobiflooran suhteen Savon

alueen tuloksia ei ole rinnastettavissa suurkaupunkeihin. Alueella on paljon karjataloutta

ja eläimiä ja eläinaltistusta tapahtui paljon myös kaupungissa elävillä.

Ympäristötekijöillä ei tässä tutkimuksessa havaittu olevan eroa atooppisen perheen

lapsilla tai lapsilla, joilla ei perheessä ollut atopiaa. Kummassakaan ryhmässä tässä

tutkimuksessa mitatut ympäristötekijät eivät vaikuttaneet allergisten sairauksien

lukumäärään merkitsevästi.

Astmaa oli ISAAC Phase 3 tutkimuksessa Ruotsissa 6-7 vuotiaiden lasten joukosta

10.2%:lla. Tämä vastaa hyvin tässä tutkimuksessa havaittua vinkuva yskä -oireilua, jota

oli 10%:lla sekä atooppisen perheen lapsille, että kontrolliryhmän lapsilla. Atooppista

ihottumaa Ruotsissa 6-7 vuotiailla lapsilla oli 22.3%:lla. Tässä tutkimuksessa atooppisen

ihottuman määrä vaihteli atooppisen perheen lapsen 31%:sta kontrolliryhmän 20%:iin,

jotka ovat samaa tasoa mitä Ruotsissa havaittiin. (2)

Vanhempien lasten ryhmässä 13-14 vuotiaiden joukossa oli ISAAC Phase 3

tutkimuksessa myös tuloksia Suomesta, jossa astmaa oli 19.0%:lla ja atooppista

ihottumaa 15.6%:lla. Tässä tutkimuksessa vinkuvaa yskää 7-18 vuotiailla oli atooppisen

perheen lapsilla 35%:lla ja kontrolliryhmän lapsilla 25%:lla. Lääkärin toteamia

astmatapauksia oli 17% koko aineistosta. Tällä perusteella tässä tutkimuksessa astman

esiintyvyys oli hiukan suurempaa. Myös atooppista ihottumaa oli tässä tutkimuksessa

enemmän, 7-18 vuotiailla atooppisten perheiden lapsilla 35% ja kontrolliperheiden

lapsilla 32%. Suurin osa tässä tutkimuksessa mitatuista tapauksista oli

yhdeksänvuotiailta, joten suoraa vertailua ei pystytä tekemään.
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Atooppisilta sairauksilta suojaavina pidetyt tekijät ovat muuttuneet 80-luvulta. Ennen

vuosituhannen vaihdetta allergisten sairauksien arveltiin syntyvän altistuksesta

allergeeneihin, joten altistusta pyrittiin välttämään. Tämän vuoksi esimerkiksi

lemmikkieläinten ajateltiin aiheuttavan allergioita.

Hygienia-hypoteesin myötä näkemys muuttui vuosituhannen vaihteessa. Nyt ajateltiin

altistuksen olevan tärkeää ja lemmikkieläimistä havaittiin tutkimuksissa olevan hyötyä,

ne jopa suojasivat allergisilta sairauksilta. Eläimistä sai tukea allergiaterveyteen.

Allergisten sairauksien takana havaittiin olevan monia eri tekijöitä kuten geneettinen

alttius ja immuunijärjestelmän kehittyminen, jossa raskaudenajan ja varhaislapsuuden

tekijöillä oli merkitystä. Infektioiden ajankohta ja määrä sekä ympäristön altistukset ja

biodiversiteetti vaikuttivat riskiin sairastua allergisiin sairauksiin.

Suomessa käynnistettiin kansallinen allergiaohjelma 2008 – 2018. Tämä katsottiin

tärkeäksi, koska aikaisemmat tavat eivät ole vähentäneet allergisten sairauksien

esiintyvyyttä tai kustannuksia. Nykyään ei riitä, että hoidetaan pelkästään oireita vaan on

tärkeää siirtyä ehkäisyyn ja ehkäisevään hoitoon. Allergian syynä katsotaan nykyään

olevan enemmän suojaavien elämäntapa- ja ympäristötekijöiden väheneminen kuin

riskitekijöiden lisääntyminen. (9)

Allergiaohjelmassa väestön sietokykyä allergeenejä ja ärsykkeitä vastaan on tarkoitus

vahvistaa. Immuunipuolustus vaatii toimiakseen tehokkaasti haasteita, joita nykyinen

elämäntapa ei tarjoa riittävästi. Luontainen immuniteetin kehitys jää vajaaksi

kaupunkimaisessa ja hygieenisessä ympäristössä. Väestössä on allergiapelkoa, jota pitää

hälventää. (9)

Allergiaohjelmassa katsotaan, että ruoka-allergiassa on mukana paljon kuviteltua

allergisuutta ja turhaa ruoka-aineiden välttämistä varsinkin vauvaiässä. Vauvaiän

perustellut erityisruokavaliot jatkuvan liian kauan ja ruokia, jotka eivät aiheuta oireita

vältetään turhaan. Erityisruokavalioille käytölle luodaan kriteerit ja allergeeneillä tehtävät

testaukset keskitetään suuriin sairaaloihin. (9)
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Tässä tutkimuksessa ruoan vaikutuksia tutkittiin täysimetyksen kautta, jonka ohjeistus

onnistui hyvin ja ryhmien välillä oli selkeä ero. Tässä aineistossa ei voitu kuitenkaan

todeta ympäristötekijöistä ruoan, jota seurattiin täysimetyksellä, suhteen riippuvuuksia

atooppisen ihottuman tai astman synnylle.

8 Yhteenveto
Tässä aineistossa perimällä eli syntymisellä atooppisen perheeseen oli 18-vuotiaana vielä

merkittävä vaikutus astman esiintyvyydelle. Lisäksi alle seitsemänvuotiaana alkanut

vinkuva yskä ennusti aikuisiän astmaa. Muilla tutkituilla löydöksillä ei ollut astman

suhteen ennustearvoa.

Atooppisen ihottuman suhteen ei perimän vaikutus noussut merkittäväksi. Osaltaan syynä

on se, että aineisto oli jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, oliko perheessä astmaa tai

atopiaa ja perheisiin, joissa kumpaakaan ei ollut. Nyt perhetaustassa olivat mukana myös

ne, joilla oli vain astmaattista taustaa ilman atooppista ihottumaa.

Atooppista ihottumaa aikuisiällä ennusti, jos atooppista ihottumaa oli jo kaksivuotiaana

tai allergisia nuha tai silmäoireita alle seitsemänvuotiaana.
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