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Allergen-specific CD4+ T cells of memory and naive origin exhibit functional
and phenotypic differences between allergic and nonallergic subjects
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Auttaja-T-solupopulaatioiden ominaisuudet
saattavat selittää allergikon immuunivastetta
on havaittavissa
enemmän allergiaa aiheuttavalle proteiinille
herkkiä auttaja-T-muistisoluja kuin allergiaa
sairastamattomilla. Myös allergeenia kohtaamattomien eli naiivien auttaja-T-solujen ominaisuudet näyttäisivät olevan erilaiset allergikoilla ja muilla.
Allergiat ovat yleistyneet teollisuusmaissa
viime vuosikymmeninä. Allergioiden syynä
tiedetään olevan elimistön immuunipuolustusjärjestelmän epätarkoituksenmukainen
aktivoituminen. Kuitenkin on yhä epäselvää,
miksi ympäristön vaarattomia proteiineja, allergeeneja kohtaan kehittyy immuunivaste.
Auttaja-T-soluilla on havaittu olevan keskeinen rooli immuunivasteen ohjaamisessa,
ja allergiselle immuunivasteelle on ominaista
näiden solujen erilaistuminen tyypin 2 auttajaT-soluiksi. Auttaja-T-soluvasteiden erot allergikoiden ja muiden välillä tunnetaan kuitenkin
edelleen puutteellisesti.
Tässä tutkimuksessa verrattiin lehmäallergiaa potevien ja allergiasta kärsimättömien
auttaja-T-muistisoluvasteita sekä naiivien
auttaja-T-solujen vasteita lehmän hilseestä
peräisin olevaan pääallergeeniin Bos d 2:een.
Tutkimuksen virtaussytometrisessa analyysissä hyödynnettiin peptidi-MHC-tetrameereja,
joiden avulla on mahdollista osoittaa spesifisiä soluja aiempaa suoremmin sekä arvioida
entistä paremmin auttaja-T-solujen antigeenireseptoreiden strukturaalista aviditeettia eli
tarttumisvoimaa.

Eläinallergiasta kärsivillä

Tuloksista ilmeni, että allergikoiden perifeerisessä veressä oli jopa neljä kertaa enemmän
Bos d 2 -allergeenispesifisiä auttaja-T-muistisoluja kuin ei-allergisilla. Naiiveja auttaja-Tsoluja oli allergikoilla ja muilla lähes yhtä paljon. Naiivien auttaja-T-solujen antigeenireseptoreiden tarttumisvoima osoittautui kuitenkin
allergikoilla huomattavasti voimakkaammaksi.
Merkittävä havainto viittaa siihen, että allergikkojen ja allergiasta kärsimättömien naiivit
T-solupopulaatiot ovat jo lähtökohdiltaan erilaiset. Löydös voi selittää, miksi allergikkojen
auttaja-T-solut tunnistavat allergeenin, mutta
allergiasta kärsimättömien eivät.
Aiemmin on myös ajateltu, että allergian
kehittymisen taustalla on nimenomaan Tsolujen häiriintynyt säätely, mutta nyt saadut
tulokset viittaavat siihen, ettei auttaja-T-solujen terve tapa reagoida eläinallergeeneihin
ole niinkään säätelijäsolujen ohjailemaa, vaan
siihen vaikuttavat auttaja-T-solujen määrä ja
tarttumisvoima.
Tutkimuksen tulokset ovat merkittävät, sillä
solujen toiminnan ymmärtäminen on tärkeää
allergisten sairauksien syntymekanismien selvittämisessä ja uusien hoitomuotojen kehittämisessä. ■
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