Katsaus

Synnynnäisen immuniteetin
merkitys lasten infektiosairauksissa
Mika Rämet

Ihmisen immuniteetti muodostuu synnynnäisestä ja hankinnaisesta immuniteetista. Synnynnäinen immuniteetti on erityisen tärkeä infektion alkuvaiheessa ennen lymfosyyttien
klonaalista lisääntymistä. Lisäksi sillä on tärkeä merkitys hankinnaisen immuunivasteen
säätelyssä. Synnynnäinen immuniteetti on ensiarvoisen tärkeä lapsille, joiden hankinnainen immuniteetti on vasta kehittymässä tai joilta se puuttuu esimerkiksi immunosuppression vuoksi kokonaan tai osittain. Nykytietämyksen valossa onkin selvää, että tiettyjen
lasten infektioherkkyys johtuu synnynnäisen immuniteetin poikkeavuuksista. Tämä katsaus käsittelee erityisesti synnynnäisen immuniteetin mikrobireseptoreiden roolia immuunivasteessa ja merkitystä lasten infektiosairauksissa. Lisäksi pyrkimyksenä on tuoda esiin
alalla viime vuosina tapahtunut nopea kehitys.

T

- ja B-soluihin perustuva hankinnainen immuniteetti on välttämätön normaalille vastustuskyvylle. Hankinnaisen immuniteetin
vaste syntyy spesifisten B- ja T-solureseptoreiden reagoidessa tiettyyn antigeeniin ja johtaa
lymfosyyttien klonaaliseen jakaantumiseen.
Nämä reseptorit syntyvät geenien somaattisen
uudelleenjärjestymisen tuloksena ja ovat ainutlaatuisia jokaisessa lymfosyyttilinjassa. Hankinnaisen immuniteetin etuna on lähes rajaton tunnistuskyky, spesifisyys ja immunologisen muistin kehittyminen (taulukko).

Vastustuskykymme ei kuitenkaan voi nojata
pelkästään hankinnaiseen immuniteettiin, koska etenkin riittävän primaarivasteen kehittyminen vie useita päiviä. Välittömästä reagoimisesta elimistöön tunkeutuneisiin mikrobeihin huolehtii synnynnäinen immuniteetti (innate immunity), jota kutsutaan myös luontaiseksi immuniteetiksi. Useimmissa tapauksissa se pystyy rajaamaan ja torjumaan uhkaavan infektion jo alkuvaiheessa, ennen kuin hankinnainen immuunivaste on edes käynnistynyt. Synnynnäiseen immuniteettiin kuuluvat ne osat immuniteetista,

Taulukko. Synnynnäisen ja hankinnaisen immuniteetin ominaispiirteitä.
Synnynnäinen

Hankinnainen

+ Ei vaadi aiempaa kontaktia
+ Periytyy
+ Nopea
– Ei kehity muistia
– Ei voimistu

+ Immunologinen muisti
+ Vaste tehostuu
+ Laaja antigeenien tunnistuskyky
– Primaarivaste hidas
– Ei periydy
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jotka eivät vaadi geenien uudelleenjärjestystä.
Niihin lasketaan yleispuolustusmekanismit, kuten ihon muodostama anatominen este, värekarvojen toiminta hengitysteissä ja mahalaukun
happamuus. Solu- ja molekyylitasolla synnynnäiseen immuniteettiin kuuluvat komplementtijärjestelmä (oikotie- ja lektiiniaktivaatioreitit),
fagosytoivat solut (makrofagit, neutrofiilit ja antigeeneja T-soluille esittelevät dendriittisolut),
luonnolliset tappajasolut (NK-solut), interferonit, sytokiinit, prostaglandiinit, leukotrieenit,
kollektiinit ja lukuisat antimikrobiset peptidit
kuten defensiinit.
Synnynnäisen immuniteetin osatekijöitä on
kuvattu erittäin havainnollisesti Seppo Meren
tuoreessa julkaisussa (Meri 2003). Meren katsauksessa on esitetty lisäksi ansiokkaasti mm.
komplementtijärjestelmän häiriöiden kliininen
merkitys (alttius kapselillisten bakteereiden kuten pneumokokin ja meningokokin aiheuttamille infektioille). Meren kirjoitus sisältää myös
kappaleet synnynnäisen immuniteetin roolista
rokotevasteen synnyssä (adjuvantin merkitys) ja
kudosvaurioiden korjauksessa.
Synnynnäinen immuniteetti pohjaa kykyyn
tunnistaa taudinaiheuttajat elimistöön kuulumattomiksi (non-self). Hiljattain edesmennyt
Charles Janeway Jr. esitti vuonna 1989, että
mikrobien pinnalla on niille välttämättömiä molekyylirakenteita (pathogen associated molecular patterns, PAMPs), joita elimistö pystyy tunnistamaan. Tästä perustunnistustehtävästä huolehtivat pysyvästi perimään koodautuneet mikrobireseptorit (kutsutaan myös hahmontunnistusreseptoreiksi, pattern-recognition receptors)
(Janeway 1989), joita nykyään arvioidaan olevan genomissamme noin sata. Nämä synnynnäisen immuniteetin reseptorimolekyylit tunnistavat esimerkiksi gramnegatiivisten bakteereiden
lipopolysakkaridin (LPS), grampositiivisten bakteereiden lipoteikkohapon ja peptidoglykaanin
sekä sienten soluseinän mannaanin. Mikrobireseptorit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.
Liukoisiin erittyviin molekyyleihin kuuluvat
esimerkiksi mannoosia sitova lektiini (MBL),
keuhkosurfaktantin sisältämät apoproteiinit
(SP-A ja SP-D), komplementtiproteiinit (ilman
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vasta-aineita käynnistyvä oikotieaktivaatio),
luonnolliset vasta-aineet ja CRP. Nämä pyrkivät
tuhoamaan kohtaamansa mikrobit (komplementti) tai opsonoimaan ne myöhempää fagosytointia varten (MBL, SP-A, komplementin
C3b) tai agglutinoimaan ne (SP-D, luonnolliset
vasta-aineet).
Fagosytoivat reseptorit veren syöjäsoluissa
siirtävät tunnistamansa mikrobit fagosomeihin,
joissa ne tuhoutuvat. Tämän jälkeen mikrobien
antigeenit kulkeutuvat antigeeneja esittelevissä
soluissa (etenkin dendriittisoluissa) solun pinnalle, mikä käynnistää hankinnaisen immuunivasteen. Synnynnäisellä immuniteetilla on siten
tärkeä merkitys myös hankinnaisen immuunivasteen säätelyssä.
Signaloivat reseptorit välittävät inflammatoristen välittäjäaineiden erittymistä ja osallistuvat hankinnaisen immuunivasteen käynnistymiseen. Tollin kaltaiset reseptorit (TLRs) ovat ensisijaisen tärkeitä signaloivia reseptoreja (Hallman ym. 2001, Takeda ym. 2003). Kuvassa 1
on esitetty kaavamaisesti synnynnäisen immuniteetin mikrobireseptoreiden merkitys immuunivasteen käynnistymisessä.

Synnynnäisen immuniteetin vaikutus
lasten infektioalttiuteen
Synnynnäinen immuniteetti on erityisen tärkeä
lapsille, joiden hankinnainen immuniteetti on
vielä muodostumassa. Onkin osoitettu, että lapset, joiden veressä on poikkeavan pieni MBLpitoisuus, ovat tavallista herkempiä infektioille
(Summerfield ym. 1997). Kyseisessä tutkimuksessa analysoitiin MBL-genotyyppi 617:ltä lastenklinikkaan tulleelta lapselta. Mutaatio MBLgeenissä oli huomattavasti yleisempi niillä lapsilla, jotka tulivat hoitoon infektion vuoksi, verrattuna niihin, jotka joutuivat sairaalaan muun
syyn vuoksi.
MBL on maksan tuottama multimeerinen
komplementin C1:tä muistuttava liukoinen proteiini, joka pystyy tunnistamaan laajan kirjon
mikrobeja viruksista bakteereihin ja sienistä mykoplasmaan (Ezekowitz 2003, Holmskov ym.
2003). MBL:n antimikrobinen vaikutus perustuu ainakin osin sen kykyyn aktivoida kompleM. Rämet

mentti ns. lektiinitien kautta. Varsinaisen
komplementtijärjestelmän proteiinien puutokset
ovat äärimmäisen harvinaisia, mutta noin 5–
10 %:lla eurooppalaisista on geenipoikkeavuuden vuoksi veressä hyvin pieni MBL-pitoisuus,
ja siten suurempi riski toistuviin infektioihin
(Super ym. 1989). On kuitenkin huomattava,
että valtaosalla poikkeavan MBL-pitoisuuden
omaavista ihmisistä ei esiinny normaalia enempää infektiota. On myös saatu viitteitä siitä, että
MBL:n puute voisi jopa suojata joiltakin solunsisäisten patogeenien aiheuttamilta infektioilta
(mykoplasma), mutta kirjallisuudessa esitetyt
tiedot ovat tältä osin vielä ristiriitaisia.
Useat viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet veren MBL-pitoisuuden olevan erityisen
merkityksellinen infektioherkkyyden kannalta
silloin, kun henkilöllä on samanaikaisesti toinen immuniteettia heikentävä tila. Esimerkiksi
kroonisille keuhkoinfektioille (Pneumocystis carinii) altistavaa kystistä fibroosia (CF) sairastavilla lapsilla osoitettiin olevan peräti kahdeksan
vuotta lyhentynyt elinaikaennuste, jos heillä oli
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pieneen MBL-pitoisuuteen johtava genotyyppi
(Garred ym. 1999). Tulos oli yllättävä, koska
MBL-proteiinia ei ole pystytty osoittamaan
keuhkojenhuuhtelunesteestä ja siksi tulokseen
tuleekin suhtautua vielä varauksellisesti.
Solunsalpaajahoidon aiheuttama neutropenia
on toinen esimerkki tilanteesta, jossa vastustuskyky on heikentynyt. Hiljattain havaittiin, että
lapsilla, joilla veren MBL-pitoisuus oli perinnöllisesti pieni, esiintyi solunsalpaajahoitojen aiheuttaman neutropenian yhteydessä kuumeilua
keskimäärin kaksi vuorokautta pidempään kuin
verrokeilla (Neth ym. 2001). Jää nähtäväksi,
muodostuuko yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetusta MBL:stä tulevaisuudessa keino vähentää
näiden lasten infektioherkkyyttä solunsalpaajahoitojen aikana. Jo nyt on alustavissa tutkimuksissa annettu ihmisplasmasta puhdistettua MBLproteiinia turvallisesti pienen MBL-pitoisuuden
omaavalle CF-potilaalle (Garred ym. 2002). Tällaisen korvaushoidon teho on vielä osoittamatta.
Edellä mainitun MBL:n lisäksi geneettinen
vaihtelu keuhkosurfaktantin patogeeniresepto-
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Kuva 1. Kaavakuva synnynnäisen immuniteetin merkityksestä vastustuskyvyssä ja sen roolista hankitun immuniteetin säätelyssä.
MBL = mannoosia sitova lektiini.
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rissa SP-A:ssa on yhdistetty lasten infektioalttiuteen. Tietyt SP-A:n geenivaihtelut vaikuttavat
ensimmäisten tutkimusten valossa lisäävän riskiä saada toistuvia välikorvantulehduksia (Rämet ym. 2001a) ja joutua sairaalahoitoon RSVinfektion vuoksi (Löfgren ym. 2002). Vastaavasti tietty SP-D-genotyyppi yhdistyi vaikeisiin
RSV-infektioihin (Lahti ym. 2002).
Huomionarvoista on, että annettaessa hiirille
nenäsuihkeena geeniteknisesti tuotettua RS-virukseen sitoutuvaa SP-D-molekyylin osaa viruksen replikaatio keuhkoissa väheni huomattavasti (Hickling ym. 1999). Tämän valossa on mielenkiintoista spekuloida syntetisoidun SP-D-proteiinin mahdollista käyttöä lasten vaikeiden
RSV-infektioiden hoitoon. Passiivisen immunisaation on osoitettu olevan tehokas keino vähentää riskipotilaiden RSV-infektion vakavuutta, mutta immunisaatiota saadaan tuskin lähitulevaisuudessa niin kattavaksi, että tehohoitoa
vaativat RSV-infektiot pystyttäisiin täysin eliminoimaan. Näin ollen tulevaisuudessakin on tarvetta vaikean RSV-infektion tehokkaalle hoidolle. Passiivisen immunisaation optimaaliseksi
kohdentamiseksi olisi hyödyllistä pystyä löytämään lapset, joilla on suuren riskin geneettinen
profiili. Valitettavasti SP-A- ja SP-D-genotyypit
eivät määritä nykyisen tutkimustiedon perusteella yksilön riskiä tarpeeksi tarkasti, jotta tätä tietoa voitaisiin käyttää kliinisesti hyväksi valittaessa profylaksista eniten hyötyviä lapsia.

Banaanikärpänen synnynnäisen
immuniteetin tutkimusmallina
Synnynnäinen immuniteetti on säilynyt hämmästyttävän hyvin läpi evoluution (Hoffmann ym.
1999). Sen perusteet ovat löydettävissä satojen
miljoonien vuosien takaa. Näin ollen on ollut
mahdollista käyttää nisäkkäitä yksinkertaisempia
mallieläimiä synnynnäisen immuniteetin tutkimiseen. Erityisesti banaanikärpänen on osoittautunut informatiiviseksi tutkimusmalliksi. Hyönteisten immuunivaste perustuu kolmeen perusmekanismiin: proteolyyttisten kaskadien aktivoitumiseen tulehduskohdassa infektion rajaamiseksi
(melanisaatio), mikrobien fagosytointiin ja antimikrobisiin peptideihin, jotka vapautuvat elimis556

töön (humoraalinen vaste). Vastaavat mekanismit ovat olemassa myös nisäkkäillä. Ihmisillä proteolyyttiset kaskadit ovat nähtävissä komplementissa ja veren hyytymisjärjestelmässä. Banaanikärpäsen ja ihmisen fagosytoosi on nykykäsityksen
mukaan hyvin samankaltainen (Rämet ym.
2001b). Humoraalinen vaste on huomattavasti
moninaisempi ihmisillä kuin kärpäsillä, mutta signaalinvälitysketjut ovat säilyneet läpi evoluution
hämmästyttävän hyvin. Kuvassa 2 on esitetty samankaltaisuus banaanikärpäsen immuunivasteen
kannalta tärkeimpien signaalin välitysketjujen
(Toll ja PGRP) ja ihmisen tulehdusta välittävien
signalointiketjujen (IL-1/TLR ja TNF) välillä.
Synnynnäisen immuniteetin tutkimista nisäkkäillä vaikeuttaa immuunijärjestelmän monimutkaisuus. Tietyn molekyylin merkityksen selvittämistä hidastaa usein toimintojen päällekkäisyys. Esimerkiksi useiden fagosytoivien reseptoreiden ligandispesifisyydet ovat huomattavan
samankaltaisia. Niinpä selkeiden erojen saaminen esiin eläinmalleissa voi vaatia kaksois- tai
jopa kolmoispoistogeenisten eläinten tuottamista. Siksi ei ole yllättävää, että useat synnynnäistä immuniteettia koskevat havainnot on tehty
viime vuosina hyönteismalleissa. Nisäkkäiden
Toll-reseptorien löytyminen on tästä erinomainen esimerkki (Anderson ym. 1985, Lemaitre
ym. 1996, Medzhitov ym. 1997).

Toll-reseptorit ovat välttämättömiä
immuunivasteen käynnistymiselle
Vuosikymmenien ajan yksi suurimmista kysymyksistä immunologian alalla on ollut, mitkä
reseptorit käynnistävät tulehdusreaktion. Ratkaisu löytyi banaanikärpäsestä. Drosophilan
Toll-geeni löydettiin alun perin sen kehitysbiologisen merkityksen vuoksi (Anderson ym.
1985). Vuonna 1996 havaittiin Toll-reseptorin
olevan välttämätön banaanikärpäsen normaalille vastustuskyvylle (Lemaitre ym. 1996). Vuotta
myöhemmin osoitettiin, että ihmisellä hyvin samanlainen Toll-reseptori (TLR4) välittää sytokiinien vapautumisen ja T-solujen aktivoitumisen (Medzhitov ym. 1997).
Nykyään tunnetaan kymmenen erilaista ihmisen Tollin kaltaista reseptoria (TLR) (kuva 3).
M. Rämet

Niiden kudosekspressiot eroavat merkittävästi
toisistaan (Hallman ym. 2001). Jokainen TLR
tunnistaa erilaisen kirjon mikrobien pintarakenteita. Esimerkiksi TLR4 tunnistaa gramnegatiivisten bakteereiden lipopolysakkaridin (LPS),
TLR2 grampositiivisten bakteereiden lipoteikkohapon, TLR3 kaksijuosteisen RNA:n ja TLR9
mikrobeille tyypillisen DNA:n. Tunnistustapahtuman jälkeinen signalointi on yleensä samanlainen kaikilla Tollin kaltaisilla reseptoreilla (kuvat 2 ja 3).
Signalointikaskadi johtaa transkriptiotekijä
NF-κB:n aktivaatioon ja tulehdusta välittävien
sytokiinien (IL-1, IL6, TNF-α) vapautumiseen
ja hankinnaisen immuunivasteen käynnistymiseen (kuva 1). Vaikka vaste ligandin sitoutumi-

sen jälkeen onkin varsin samanlainen kaikilla
Tollin kaltaisilla reseptoreilla, kymmenen eri reseptoriversiota on tarpeen taudinaiheuttajien
tunnistamiseksi riittävän laajasti bakteereista
sieniin ja viruksiin. Eläinkokeiden perusteella on
ilmeistä, että Tollin kaltaiset reseptorit ovat välttämättömiä nisäkkäiden normaalille vastustuskyvylle. On myös osoitettu, että ihmiset, joilla
on poikkeama TLR4-geenissä, reagoivat epänormaalisti infektion aiheuttajiin (Arbour ym.
2002). Jää nähtäväksi, kuinka paljon Tollin kaltaisten reseptoreiden geenivaihtelu vaikuttaa
lapsien infektioalttiuteen. Koska nämä reseptorit ovat välttämättömiä tulehdusreaktiolle, on
houkuttelevaa ajatella mahdollisuutta hillitä
epätarkoituksenmukaisen rajua sytokiinituotan-
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Kuva 2. Synnynnäisen immuniteetin vasteet banaanikärpäsellä ja ihmisellä ovat hätkähdyttävän samankaltaiset. Kuvassa
samanlaisella muodolla ja värityksellä osoitetaan proteiinien samankaltaisuutta. Kuva vapaasti mukailtu allekirjoittaneen
alkuperäisestä (Manfruelli ja Rämet 2002). PGRP = peptidoglykaanin tunnistava proteiini, TLR = Toll-reseptori.
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Kuva 3. Eri Toll-reseptorit tunnistavat ihmisellä eri mikrobeja tai niiden osia. Niiden välittämä vaste on kuitenkin pääasiallisesti sama ja välittyy MYD88-proteiinin kautta. Tri-Ac BLP = mykobakteereiden triasyylilipopeptidi,
Di-Ac BLP = mykobakteereiden diasyylilipopeptidi, PGN = peptidoglykaani (grampositiiviset bakteeri), LTA =
lipoteikkohappo (grampositiiviset bakteerit), tsymosaani = sienten pinta-aine, dsRNA = kaksijuosteinen RNA
(virukset), LPS = lipopolysakkaridi (gramnegatiiviset bakteerit), R-848 = eräs synteettinen yhdiste, CpG DNA =
bakteereiden DNA. Täydellinen lista Toll-reseptoreiden ligandeista on esitetty Takedan ym. (2003) artikkelissa.

toa Toll-signalointiketjuun vaikuttavilla lääkeaineilla esimerkiksi verenmyrkytystilanteissa.
Koska sepsistä aiheuttava mikrobi todennäköisesti aktivoi useita Tollin kaltaisia reseptoreja,
tulisi ideaalisen lääkeaineen estää jotain signalointiketjun alempaa proteiinia, esimerkiksi
MYD88:aa (kuva 2).

Peptidoglykaanin tunnistavat proteiinit
– toinen läpi evoluution säilynyt
mikrobireseptoriperhe
Banaanikärpäsellä tehty perustutkimus johdatti
tutkijat ehkäpä nisäkkäiden tärkeimpien mikrobeja tunnistavien proteiinien – Tollin kaltaisten
reseptoreiden – löytämiseen. Yllättäen Toll-reseptorit eivät tunnista mikrobeja banaanikärpäsessä (Tauszig ym. 2000). Hiljattain julkaistut
tutkimukset ovat osoittaneet, että mikrobien
tunnistamisesta ja immuunivasteen käynnistämisestä huolehtivat banaanikärpäsessä peptidoglykaanin tunnistavat proteiinit (PGRP) (Michel
ym. 2001, Choe ym. 2002, Gottar ym. 2002 ja
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Rämet ym. 2002). Kyseiseen geeniperheeseen
kuuluu banaanikärpäsellä 13 jäsentä (Werner
ym. 2000), joista ainakin kolmen on osoitettu
osallistuvan mikrobien tunnistamiseen (Manfruelli ja Rämet 2002). Nimitys peptidoglykaanin tunnistavat proteiinit on harhaanjohtava,
koska ainakin osa banaanikärpäsen PGR-proteiineista on erityisesti tärkeitä vasteessa gramnegatiivisiin bakteereihin, joiden ulkopinnalla ei
ole peptidoglykaania. Nisäkkäiden genomissa
on neljä samankaltaista geeniä (Liu ym. 2001)
(kuva 4). Tuoreiden tulosten valossa vaikuttaa
siltä, että ainakin osa nisäkkäiden PGR-proteiineista on välttämättömiä normaalille immuniteetille. Dziarskin ym. (2003) tutkimuksessa hiiret, joiden PGRP-S-geenin ilmentyminen oli estetty, olivat herkempiä tiettyjen grampositiivisten bakteereiden aiheuttamille intraperitoneaalisille infektioille. Ihmisen kaikki eri PGRP:t tunnistavat peptidoglykaanin. Ne ilmentyvät eri kudoksissa. PGRP-S ilmentyy luuytimessä, neutrofiileissa ja sikiön maksassa, molemmat PGRP-Igeenit ruokatorvessa, nielurisoissa ja kateenkorvassa ja PGRP-L maksassa (Liu ym. 2001). TarM. Rämet

PGRP-S PGRP-L

PGRP-L

PGRP-I

PGRP-S
PGRP-domeeni I
PGRP-domeeni II
PGRP-domeeni III
PGRP-domeeni IV

Membraani

6

7

1

Banaanikärpänen

2

1

Ihminen

Kuva 4. Peptidoglykaania tunnistavat proteiinit (PGRPt) ihmisellä ja banaanikärpäsellä. PGRP = peptidoglykaanin tunnistava proteiini.

kempi tieto PGR-proteiinien merkityksestä ihmisen immuniteetissa puuttuu.

Lopuksi
Synnynnäinen immuniteetti oli useiden vuosikymmenien ajan hyvin vähän huomiota saanut
tutkimusalue. Viimeaikaiset läpimurrot synnynnäisen immuniteetin mikrobireseptoreiden mer-

kityksestä immuunivasteen säätelyssä ovat kuitenkin tehneet synnynnäisestä immuniteetista
yhden kiihkeimmin tutkituista immunologian
alueista. Jo nyt on selvää, että synnynnäisellä
immuniteetilla on merkitystä lasten infektiosairauksissa. Tulevaisuudessa selviää, missä määrin lisääntyvää tietämystä voidaan käyttää hyödyksi lasten infektiosairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.
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