
 

 

POTILASINFO 

 

 

Ihopistokoe eli Skin Prick Test (jäljempänä SPT) on suosituin menetelmä allergian 

nopeaksi diagnosoimiseksi. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää hengitysteiden ja ihon 
allergisten sairauksien syinä olevia allergeeneja. 

Indikaatiot: 

 ympärivuotinen tai kausittainen nuha 

 silmätulehdus eli konjunktiviitti 

 nokkosihottuma eli urtikaria 

 keuhkoastma 

 allerginen ihotulehdus 

 atooppinen ihotulehdus 

 hyönteisten puremien aiheuttamat allergiset reaktiot 

 akuutti ihon ja/tai limakalvojen turvotus 

Vasta-aiheet 

 allergian pahenemisvaihe 

 akuutti taudin vaihe 

 kuume 

 testausalueen laaja ihovaurio (ihotulehdus, nokkosihottuma, ihottumat, ihotaudit, 
ihovauriot) 

 aikaisempi anafylaktinen sokki tutkittavan allergeenin suhteen 

 epävakaa astma 

 raskaus 

Tutkimukseen valmistautuminen 

 ennen tutkimusta on mahdollisuuksien mukaan keskeytettävä seuraavien lääkkeiden 
käyttö: 

 antihistamiinilääkkeet – vähintään 7 päivää 

 paikallisten kortikosteroidien käyttö testausalueella – vähintään 7 päivää 

 systeeminen kortikosteroidihoito – vähintään 3 viikkoa 

 antidepressantit – 7–14 päivää 

 beetasalpaajat – 7–14 päivää 

 tutkimuspäivän aamulla ei saa käyttää testausalueella ihonhoitotuotteita 

 ihotestin tulokseen ei vaikuta nenän sisäisten glykokortikosteroidiaerosolien käyttö. 

 



 

 

POTILASINFO 

Tutkimuksen suorittaminen 

Ihopistokokeen tekemisessä käytetään teollisesti tuotettujen siitepölyjen, pölypunkkien, 
eläinepiteelien, homesienien itiöiden ja elintarvikkeiden allergeeniliuoksia. Ruoka-
aineallergian selvittämiseksi käytetään myös luonnollisia allergeeneja (enimmäkseen 
hedelmiä, vihanneksia, maitoa ja kananmunaa): 

 Toimenpide suoritetaan istuma-asennossa. Potilasta pyydetään laittamaan 
molemmat kädet pöydälle (kyynärvarren sisäpuolet ylöspäin). 

 Pikkulapset istuvat vanhempien sylissä. 

 Lapsen vanhempi pitää kiinni lapsen olkapäästä, ja tutkimuksen suorittaja pitää kiinni 
lapsen ranteesta. Näin lapsen käsi pysyy liikkumattomana. 

 Merkitään ihoon jokaisen allergeenin pistopaikka. 

 Aloitetaan aina positiivisella ja negatiivisella tarkistuksella (ihon reagointikyvyn 
arvioimiseksi). 

 Sen jälkeen laitetaan allergeenitipat ja käydään läpi jokainen allergeenitippa omalla 
lansetilla. 

 Ylimääräinen neste poistetaan vanulla tai paperipyyhkeellä. 

 Positiivisen tarkistusliuoksen osalta voidaan jo muutaman minuutin kuluttua tuntea 
kihelmöintiä tai kutinaa, ja iholle syntyy punotusta ja/tai nyppylä. 

 Tulos tarkastetaan 10–15 minuutin kuluttua. 

 Mikäli tulos on positiivinen, on syntyneen nyppylän halkaisija vähintään 3 mm.  

 

Mahdolliset sivuvaikutukset 

Ihopistokokeesta seuraa hyvin harvoin sivuvaikutuksia. Erittäin herkillä potilailla voi syntyä 
vahvempia allergisia reaktioita, jotka ilmaantuvat tavallisesti 20 minuutin kuluttua 
allergeenin nauttimisen jälkeen. 

 Allergeenin pistopaikassa on paikallisia allergiareaktioita (esim. kasvava nyppylä). 

 Joskus harvoin voi esiintyä silmien kutinaa, nuhaa, yskää, ilmanpuutetta, 
nokkosihottumaa tai akuuttia ihon ja/tai limakalvojen turvotusta. 

 Kalpeutta, hikoilua, heikotusta, tokkuraisuutta, huimausta, huonoa oloa, vatsakipua 
tai pyörtymistä voi esiintyä lähinnä lapsilla ja nuorilla. 

 Joskus voi esiintyä allergeenin pistopaikassa myöhäisreaktio hajautettuna 
turvotuksena. Tämä alkaa tavallisesti 1–5 tuntia tutkimuksen jälkeen ja häviää 24 
tunnin aikana. 

 Hyvin harvoin voi syntyä anafylaktinen reaktio. 

 Mikäli jokin sivuvaikutuksista syvenee, ota yhteys hoitavaan lääkäriisi tai käänny 
ensiapupoliklinikan puoleen. 

 


