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Ruoka-aineallergiat ovat yleisimpiä pienillä lapsilla. Allergisuus kuitenkin usein katoaa aikuisikään
mennessä, jos ruoka-ainetta osataan välttää ruokavaliossa. Ruokayliherkþys voi syntyä useiden eri
mekanismien välityksellä, mutta tunnetuin niistä on TgF-välitteinen tyypin-I yliherkkyysreaktio.
Peruna ei kuulu yleisimpien allergiaa aiheuttavien ruoka-aineiden joukkoon, mutta se kuuluu
kuitenkin aivan ensimmäisiin ruoka-aineisiin, joihin lapset siirtyvät äidinmaidon jälkeen. Perunalle
herkistyneet lapsipotilaat reagoivat pääasiassa kypsennetyn perunan kanssa, kun taas aikuisten
reaktiot (kosketusnokkosihottuma ja hengitystieoireet) johtuvat pääasiassa Íaa'an perunan
käsitettelystä.
Suuri osa kasviallergioista on niin sanotlua ristiallergiaa. Ristiallergiat liittyvät Suomessa etenkin
koivuallergiaan, mutta myös pujoallergiaan. Tämän vuoksi kirjallisuusosassa on keskitytty
kuvaamaan tunnettuja koivun allergeenejä. Koivuallergisilla ihmisillä myös hedelmien ja
vihannesten käsittely voi aiheuttaa oireita ja tämä on osoitettu kliinisillä kokeilla ûìtn. omenan,
päåirynän, pähkinän, tomaattin ja perunan kohdalla. Koivun allergeenit tunnetaan varsin hyvin
molekyylitasolla, jolloin niita voidaan käyttää tulevaisuudessa muiden allergeenien
mallimolekyyleinä. Allergeenien karakterisointi moleþylitasolla johtaa varmasti tuloksiin
allergian hoidossa, joka on tähän asti perustunut pääasiassa mm. ruoka-aineen välttämiseen
ravlnnossa.

Kokeellisessa osassa on puhdistettu ja karakterisoitu perunan proteiini, jonka valtaosa perunalle
herkistyneistä lapsipotilaista funnistaa ELISA:ssa. Tämän perusteella proteiinia voidaan pitää
perunan pääallergeenina. Proteiini on perunan mukulan (Solanum tuberosum) patatiini (40 kDa),
joka toimii perunassa varastoproteiinina. Patatiini on glykoproteiini, joka muodostaa noin 40Vo

perunan mukulan kaikista proteiinèista. Sen on osoitettu toimivan myös puolustusreaktioissa
ulkopuolista taudinaiheuttajaa vastaan, jolloin sillä on fosfolipaasi-A2-aktiivisuus (PLA2). Muut
patatiinin tehtävät kasvisolussa ovat edelleen tuntemattomia.

Patatiini puhdistetiin perunauutteesta käyttämällä perinteisiä proteiinikemian menetelmiä mm.
geelisuodatusta, ioninvaihtoa ja käänteisfaasikromatografiaa. Patatiini tunnistettiin allergeeniksi
immunologisten menetelmien avulla. Immunoblotissa ja ELISA:ssa käytettiin primaarisena vasta-
aineena perunalle herkistyneiden potilaiden seerumeja. Patatiinin allergeenisuutta tutkittiin sekä
lapsi- että aikuispotilaiden kohdalla, mutta ainostaan lapsipotilaiden see¡umin vasta-aineet (IgE)
tunnistivat patatiinin. Tämä vahvistaa aikaisempien kliinisten kokeiden tuloksia, joiden perusteella
aikuiset reagoivat ra 'an perunan proteiineille. Koska lapsipotilaat tunnistavat patatiinin
denaturoituneena, täyttää se myös yleisimmän ruoka-aineallergeeneille ominaisen piirteen, jonka
mukaan ne säilyttävät allergiset ominaisuutensa erittäin kovien käsittelyidenkin jälkeen.

Sivumäärä Sidoantal Number of pages

57

Oppiaine Läroämne Subject

Biokemia

Työn nimi A¡betets titel Title

Perunan allergeenien tunnistaminen ja karakterisointi

Tekijä Författare Author

Ulla Riitta Seppälä

Laitos Institution Department

Biotieteiden laitos, biokemian osasto


