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KOKKUVÕTE
Autismispektri häired (ASH, ingl.k. autism spectrum disorders, ASDs) on pervasiivsed
neuroloogilised häired, mida iseloomustavad kõrvalekalded sotsiaalses suhtlemises ja suhetes
ning piiratud, korduvate ja stereotüüpsete huvide ja käitumiste esinemine. ASH laste puhul on
tihti viidatud soolesümptomitele ning seedekulgla häirete potentsiaalsele rollile ASH puhul.
Siinne ülevaade keskendub (allergiliste) soolestikupobleemide tähtsusele ASH korral. Anname
ülevaate võimalikest soolestiku-aju teedest ja toome välja võimalusi farmakoloogiliseks ja
toitumuslikuks raviks.
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SISSEJUHATUS
Autismispektri häire (ASH) hõlmab autismi, pervasiivseid arenguhäireid (mida ei ole teisiti
spetsifitseeritud) (PDD-NOS) ja Aspergeri sündroomi. Neid pervasiivseid neuroarengu häireid
iseloomustatakse häirega sotsiaalses suhtlemises ja suhetes ning piiratud, korduvate ja
stereotüüpsete huvide ning käitumismustrite esinemisega (Johnson and Myers, 2007;
Vandereycken, 2003). Senini ei ole ASH biomarkereid tuvastatud ning seetõttu sõltub ASH
diagnoosimine täielikult käitumise vaatlusest, lähtudes DSM-IV kriteeriumitest (AmericanPsychiatric-Association, 2000).
Tõlkija märkus:
• Psüühikahäirete diagnostikas on varasemalt laiemat tunnustust leidnud Ameerika
Psühhiaatrite Assotsiatsiooni poolt väljatöötatud DSM-süsteem, mis on kasutusel
Ameerika Ühendriikides ning kuni viimase ajani ka paljudes Euroopa riikides (nt
Soome). Alates 1994.a. on kasutusel DSM neljas versioon (DSM-IV). Mahult on DSM-IV
oluliselt ulatuslikum kui RHK-10/V põhiversioon. Erinevalt RHK-10/V põhiversioonist
kasutatakse DSM-s diagnoosi määramisel diagnostilisi kriteeriume nagu ka ICD10/RC.
Kirjalikele allikatele toetudes võib öelda, et ASH esinemissagedus on tõusnud 20 korda, 1:2500lt 1980-ndate keskel 9:1000-ni tänapäeval (Genuis, 2009; MMWR, 2009). Nüüdseks on
kättesaadavad varased diagnostikavahendid (Luyster et al., 2009) ja välja on arendatud
diagnostiline stabiilsus (Zwaigenbaum et al., 2009). Kuigi paljud arvavad, et ASH diagnoosiga
patsientide arvu kasvu põhjuseks on täpsem ja varasem diagnoosimine ning tõusnud teadlikkus
ja laienenud kriteeriumid diagnoosi panemiseks, leitakse, et need muutused ei ole ASH kiire
tõusu seletamiseks piisavad (Hertz-Picciotto and Delwiche, 2009).
Huvi ASH uurimise vastu on viimasel ajal kasvanud, aga häirete põhjuseks olev patofüsioloogia
on endiselt teadmata. Hoolimata geneetiliste faktorite tähtsusest, millele viitab esinemissagedus
mõlemal kaksikul (Bailey et al., 1995), on ASH kõige tõenäolisemalt multifaktoriaalne haigus,
mille puhul geneetilised häired ja keskkonnafaktorid mängivad rolli autistliku fenotüübi
väljendumisel. Tänapäeval seostatakse ASH-ga paljusid keskkondlikke tegureid, nii sünnieelseid
kui ka -järgseid, ning samuti seedekulgla häireid. Kuigi andmed on vastuolulised ja vaja on
rohkem uurimusi, et tuvastada seedekulgla häirete sage esinemine autistliku populatsiooni
hulgas, on soolesümptome autistide puhul korduvalt välja toodud. Käesolev ülevaade keskendub
(allergiliste) seedekulgla häirete tähtsusele ASH puhul. Me anname ülevaate võimalikest
soolestiku-aju teedest ja arutleme võimaluste üle farmatseutilisteks ja/või toitumuslikeks
lähenemisteks ASH raviks.

1. GASTROINTESTINAALSED (MAO-SOOLETRAKTI) HÄIRED ASH KORRAL
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Sotsiaalsete ja kommunikatiivsete häirete tõttu on ASH patsientide soolestikuprobleemide
kindlaks tegemine väga keeruline. Paljudel autistlikel patsientidel on verbaalne suhtlemine
häiritud või puudub üldse, mis teeb neile oma ebamugavustune väljendamise peaaegu võimatuks.
Isegi autistid, kelle suuline eneseväljendus on hea, võivad olla tunnete väljendamisel piiratud
oma sotsiaalse võimetuse tõttu. Seetõttu on keeruline määrata täpset soolestikuprobleemide
levimust autistide hulgas. Välja on toodud levimus skaalal 9% kuni 91,4% (Black et al., 2002;
Galli-Carminati et al., 2006; Ibrahim et al.,2009; Mouridsen et al., 2009; Parracho et al., 2005;
Smith et al., 2009;Valicenti-McDermott et al., 2006), väga suur varieeruvus tuleneb osaliselt ka
soolestikuprobleemide erinevatest interpretatsioonidest.
Sagedamini täheldatud sümptomid autistide puhul on krooniline kõhukinnisus või –lahtisus,
kõhuvalu ja sellised patoloogiad nagu toiduallergiad, gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD),
haavandiline koliit, lümfoidne hüperplaasia ja ösofagiit ehk söögitorupõletik (Horvath et al.,
1999; Wakefield et al., 2005). Pang and Croaker (2011) määrasid ASH esinemise patsientide
hulgas, kes olid ravil nende Kirurgilise Kõhukinnisuse Lastekliinikus (Paediatric Surgical
Constipation clinic). ASH-d esines peaaegu kümme korda rohkem kliiniku patsientide hulgas
(8,5%) kui üldiselt elanikkonnas (0.9%). Hiljem viis Peeters et al.(2011) läbi sarnase uuringu,
tehes kindlaks ASH esinemissageduse oma kliinikus ravil olevate laste hulgas, kellel oli
diagnoositud funktsionaalne kõhukinnisus või funktsionaalne roojapidamatus (fecal
incontinence). Märkimisväärsel protsendil (18%) lastest olid punktisummad, mis viitasid ASHle.
Pang and Croaker´i (2011) uurimus näitas samuti, et kõhukinnisuse algus autistlike patsientide
hulgas oli varasem ja isegi varasem kui keskmine autismi algusaeg ühes teises uurimuses
(Ibrahim et al. 2009). Sellest lähtuvalt arvasid nad, et kõhukinnisus on pigem esmane kui teisene
tegur ASH väljakujunemisel. Ibrahim et al. (2009) ei suutnud leida olulisi erinevusi ASH
patsientidel ja kontrollgrupi isikutel sooleprobleemide üldise esinemissageduse vahel, küll aga
tegid nad kindlaks kõhukinnisuse suurema esinemissageduse autistidel (ASH: 33,9% versus
kontrollgupp: 17,6%, P=0,003). Ühes teises uurimuses on ka kõhulahtisust ASHga seostatud
(Sandhu et al., 2009). 30- ja 42-kuu vanuselt oli ASH-ga lastel suurema tõenäosusega kaks või
rohkem väljaheidet päevas ning kõhulahtisust oli kontrollgrupiga võrreldes oluliselt rohkem
(ASH: 58% vs. kontrollgrupp: 44%, P=0,039).

2. GASTROINTESTINAALNE
KORRAL

(MAO-SOOLETRAKTI)

PATOLOOGIA

ASH

Kolm uurimust on vaadelnud lähemalt soole lümfotsütaarset infiltratsiooni ASH-ga lastel biopsia
abil ja leidnud tähelepanuväärseid tulemusi (Ashwood et al., 2003; Furlano et al., 2001; Torrente
et al., 2002). Võrreldes histoloogiliselt mittepõletikulise kontrollgrupiga, oli sooleprobleemidega
ASH-ga patsientidel kaksteistsõrmiksoole, peensoole lõpuosa ja käärsoole koeproovides suurem
arv infiltreeritud T-helper ja T-tsütotoksilisi rakke ning CD19+ B-rakke (Ashwood et al., 2003;
Furlano et al., 2001; Torrente et al., 2002). Veelgi enam, isegi võrreldes histoloogiliselt
põletikulise kontrollgrupiga oli nendel autistlikel lastel suurem T-helperite ja CD19+B rakkude
infiltratsioon kõigis soolestiku osades (Ashwood et al., 2003). Veelgi üllatuslikum oli aga see, et
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autismiga laste puhul oli T-helperrakkude infiltratsioon ka peensoole lõpuosas ning käärsooles
suurenenud, võrreldes lastega, kellel oli põletikuline soolehaigus (Ashwood et al., 2003).
Ühes
teises
uuringus
avastati
dentriitiliste
T-rakkude
suurenenud
tihedus
soolestikuprobleemidega ASH laste käärsooles võrreldes histoloogiliselt mittepõletikulise
kontrollgrupiga ning isegi võrreldes kontrollgrupiga, kellel oli lümfoidne nodulaarne
hüperplaasia, Crohni tõbi ja haavandiline koliit. Basaalmembraani paksus oli samuti suurenenud
võrreldes kõigi teiste gruppidega. Samas näitas histopatoloogia, et lümfotsüütaarne koliit oli
autistlike laste hulgas vähem tõsine kui klassikalise põletikulise soolehaiguse korral (Furlano et
al., 2001). Veelgi enam, soolestikuprobleemidega autistlike laste basolateraalse
enterotsüüdimembraani IgG1 ja IgG4 ladestused olid kuhjunud võrreldes normaalse
kontrollgrupiga ja tsöliaakiapatsientidega (Torrente et al., 2002).
Faktor, mis võib soodustada mao-sooletrakti probleemide tekkimist autistide hulgas, on soole
ebanormaalne mikrofloora. Paljud on uurinud autistide soolestiku mikrofloorat ja leidnud
mitmete mikroobiliikide erinevaid kooslusi võrreldes terve kontrollgrupiga. Need ASH-ga
seostatavad mikroobiliigid koosnesid peamiselt erinevatest Clostridium tüvedest, Ruminococcus,
Bacteroidetes, Bacteroides, Firmicutes ja Desulfovibrio liikidest (Finegold et al., 2002, 2010;
Parracho et al., 2005; Song et al.,2004). Hiljutine uurimustöö, mille autoriks on Adams et al.
(2011), näitas Bifidobakteri madalamat taset ja Lactobacilluse kõigi liikide kõrgemat taset ASH
puhul, neid mõlemaid peetakse headeks bakteriteks (Adams et al., 2011). Clostridiumi liikidega
kolonisatsiooni Bifidobakteri arvelt on seostatud toiduallergia kõrgema riskiga ja samuti (laste)
põletikulise soolehaiguse väljakujunemisega (Adlerberth et al., 2007; Schwiertz et al., 2010;
Vanderploeg et al., 2010; Willing et al., 2010). Huvitav on märkida, et ASH laste
antibiootikumiravi ei viinud ainult mao-sooletrakti seisundi paranemiseni, vaid parandas ka
kognitiivseid oskusi (Sandler et al., 2000).
Andmed mao-sooletrakti probleemide kohta, nagu näiteks muutused soolestiku mikroflooras ja
T-rakkude infiltratsioon, viitavad kindlalt muutunud immuunsuse seisundile autistide
soolestikus. Ei ole aga teada, kas seos autistliku käitumise ja soolestikuprobleemide vahel on
põhjus-tagajärg seos ning kumb tegur on olulisem. Võttes arvesse seda, et mao-sooltrakti
probleemid on tugevas seoses autistliku käitumise tõsidusega (Adams et al., 2011), oletame, et
mao-sooletrakti (gastrointestinaalse-, GI) põletiku olemasolu teeb geneetilise ASH
eelsoodumusega lapse altimaks autistliku fenotüübi tekkimisele või suurendab autistliku
käitumise tõsidust. Joonisel 1 on kujutatud võimalikud teed, kuidas soolestikust lähtuvad
immuunfaktorid võivad mõjutada neuronite tööd ja seeeläbi käitumist.
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Joonis 1. Võimalikud teed seoses neuroimmuunsete vastastikuste koostoimetega ASH puhul.
Immuunhäire korral GI-traktis muutuvad sooleepiteeli rakud (intestinal epithelial cells, IECs)
läbilaskvamaks ja enterokromafiinsed rakud (enterochromaffin cells, ECCs), lümfotsüüdid,
mast-rakud ehk nuumrakud (mast cells, MCs) ja dendriiilised trakud (dendritic cells, DCs)
eritavad erinevaid neuroimmuunseid faktoreid/ühendeid, mis võivad stimuleerida enteerilisi ehk
soolenärve (1). Lisaks on ASH-ga seotud tsütokiinid (IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12, IL-13, IFNγ, TNF-α) ja lümfotsüüdid tsirkulatsioonis. Sellest tulenevalt võivad lümfotsüüdid pääseda läbi
aju-vere barjääri (bloodbrain barrier, BBB) (2), seerumi tsütokiinid ((IL-1β, IL-6, IFN-γ, TNF-α)
võivad läbida aju-vere barjääri (3) ja tsütokiinid (IL-1β, TNF-α) võivad kinnituda aju
endoteliaalsetele rakkudele, tuues kaasa ajus immuunvastuse (4). Lipopolüsahhariid (LPS) võib
suurendada aju-vere barjääri läbilaskvust, soodustades tsütokiinide ja lümfotsüütide
infiltratsiooni või kinnituda aju endoteliaalsetele rakkudele, tuues kaasa immuunvastuse ajus (5).
Aju immuunvastus võib koosneda suurenenud lümfotsüütide ja tsütokiinide hulgast (IL-1β, IL-6,
CXCL-8, IL-10, IFN-γ, TNF-α, CCL-2 and GM-CSF), toodetuna ka neurogliia poolt ning
resulteerudes muutustega neuronaalses homoöstaasis.
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3. SOOLEPÕLETIKU PUHUL TEKKIVAD NEUROIMMUUNSED KOOSTOIMED
3.1. SOOLEPÕLETIKU KUJUNEMINE
GI-trakt puutub pidevalt kokku toidust pärit antigeenidega ning bakterite ja nende produktidega,
seepärast on ta väga oluline kaasasündinud ja adaptiivse immuunregulatsiooni koht. Allaneelatud
antigeenid sisenevad soole limaskesta läbi M-rakkude (microfold cells) Peyeri naastudes või läbi
kahjustunud epiteelkoe, kust nad viiakse edasi või võetakse otse vastu antigeeni esitlevate
rakkude poolt (antigen presenting cells, APC). Need on kõige sagedmini dendriitilised rakud
(dendritic cells, DC), mis liiguvad T-rakkude aladesse nagu Peyeri naastud või mesenteriaalsed
lümfisõlmed (mesenteric lymph node, MLN), kus nad toimivad vastastikku tavaliste
lümfotsüütidega, et esile kutsuda adaptiivset immuunreaktsiooni. Peale korduvaid kokkupuuteid
antigeeniga aktiveerub T- ja B-rakkude mälu ning selle tulemuseks on proliferatsioon ja
tsütokiinide vabastamine, mis viib gastrointestinaalse põletikuni (Mowat, 2003).
Krooniline põletik sooles võib kahjustada epiteelrakkude kihti ja seetõttu suurendada sooleseina
läbilaskvust, tuues kaasa kõrgema antigeense koormuse. Autistlikel lastel on leitud suuremat
soole läbilaskvust (D'Eufemia et al.,1996). Hiljuti kinnitas de Magistris et al. (2010) neid
tulemusi, esitledes oluliselt suurenenud soole läbilaskvust ASH-ga lastel ja nende esimese astme
sugulastel (de Magistris et al.,2010). Ebanormaalselt kõrge soole läbilaskvus leiti olevat 36,7 %-l
ASH-ga patsientidest võrreldes 0%-ga samaealiste kontrollgrupis. Esimese astme sugulastel oli
see 21,2% - ebanormaalselt kõrge soole läbilaskvus võrreldes 4,8%-ga täiskasvanute
kontrollgrupis. Suurenenud soole läbilaskvus, mida täheldati autsitide hulgas, võib olla nende
laste puhul nii põhjus kui ka soolepõletiku tagajärg. Igal juhul suurendab kõrge soole läbilaskvus
gastrointestinaalset põletikku ning sellega seoses ka ebamugavust ning seedevaevusi.
3.2. SEROTONIIN: NEUROTRANSMITTER
(MEDIAATORAINE)

JA

PÕLETIKU

VAHENDAJA

Serotonergilist süsteemi on seostatud ASH patogeneesiga ajast, mil kirjeldati esmakordselt
autistlike laste kõrgenenud vere serotoniinitaset (serotoniin ehk 5-hüdroksütrüptamiin, 5-HT)
(Schain and Freedman, 1961). Hilisemad uuringud näitasid, et umbes ühel kolmandikul ASH
patsientidest on kõrge vere serotoniinitase (Anderson et al., 1987; Hanley et al., 1977). Teisest
küljest on autistide võime kogu aju ulatuses serotoniini ehk 5-HT sünteesida väiksem (Chugani
et al, 1999), viidates väiksemale 5-HT kättesaadavusele ajus. ASH-ga seotud vere kõrge
serotoniinitase tuleneb arvatavasti geneetilistest (Coutinho et al., 2007), gastrointestinaalsetest
(Minderaa et al.,1987; Mulder et al., 2010) või immunoloogilistest (Burgess et al., 2006; Warren
et al., 1986) muutustest.
Tuginedes madala astme põletikule sooles, vere kõrgele serotoniinitasemele ja madalale 5-HT
sünteesile ajus pakume välja järgneva hüpoteesi. Põletikuvastuse ajal toodetakse ja vabastatakse
sooles 5-HT enterokromafiinsete rakkude ja soole põletikurakkude (nuumrakud ja
trombotsüüdid) poolt, mis kiirendab soole peristaltikat ja suurendab sekretsiooni, veresoonte
laienemist ning läbilaskvust. See omakorda viib probleemideni funktsionaalses peristaltikas,
väljaheite konsistentsis (kõhulahtisus või -kinnisus) ja leukotsüütide infiltratsioonis sooleseinas.
Toidust pärit trüptofaani suurenenud kasutamise tõttu sooles jääb vähem trüptofaani vere-aju
barjääri läbimiseks. Tulemuseks on see, et aju 5-HT tase on alanenud ning see omakorda võib
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viia tujumuutuste ja kognitiivsete häireteni, mida on ASH puhul täheldatud. Trüptofaani
saadavus on oluline, sest toidust eemaldatud trüptofaan suurendab autistlikku käitumist
täiskasvanud patsientide puhul (McDougle et al., 1996).
On vaja rohkem uuringuid, et kindlaks teha, kas 5-HT metabolism võiks olla ravivõimaluseks
ASH korral, kas siis kindlustades trüptofaani toiduga või ravimina nagu näiteks selektiivsed
seorotiini tagasihaarde inhibiitorid (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs). Hiljuti anti
teada, et ei ole tõendeid sellele, et SSRI-ga ravimisel oleks positiivne mõju autistlikele lastele.
Mõjust täiskasvanud ASH patsientidele on vaid piiratud tõendid SSRI efektiivsuse kohta
(Williams et al. 2010). Võibolla oleks trütpofaani saadavuse parandamiseks 5-HT sünteesi jaoks
ajus tulemuslikum see, kui võtta ravi eesmärgiks ASH-ga seotud madala astme põletik sooles.
3.3. TOIDUALLERGIA ASH KORRAL
Häiritud soolestiku immuunreaktsioon võib olla suunatud toiduosakeste vastu, algatades
allergilise vastuse. Tihti viidatakse autistide hulgas toiduallergia esinemisele. Lastevanemate
tähelepanekud kinnitavad, et toiduallergiat esineb sagedamini autistide hulgas võrreldes terve
kontrollgrupiga (Gurney et al., 2006; Jyonouchi et al.,2008). Oluline on ka arvesse võtta seda, et
ASH lapsed on tõenäoliselt toiduallergiate osas aladiagnoositud nende võimetuse tõttu oma
ebamugavustunnet väljendada.
Lucarelli et al. (1995) täheldasid, et lehmapiima tarbimine viis mõnede ASH-le omaste
käitumuslike sümptomite halvenemiseni. Samuti leidsid nad, et ASH lastel oli võrreldes tervete
kontrollgrupiga märkimisväärselt kõrgemad seerumi IgA, IgG ja IgM tasemed kaseiinile ning
IgA laktoalbumiinile ja β-laktoglobuliinile (Lucarelli et al. 1995). Veelgi enam, piimavalgu
tarbimine oli märkimisväärne kõhukinnisuse esilekutsuja autistide hulgas (Afzal et al., 2003).
Seetõttu jätavad ASH patsiendid tihti gluteeni ja piimavalgu oma toidulaualt välja, s.o. gluteenija kaseiinivaba toitumine.
Mõned ASH ja gastrointestinaalsete probleemide alased publikatsioonid võrdlesid gluteeni- ja
kaseiinivabal toitumisel olevaid ASH patsiente nende ASH patsientidega, kes olid tavatoidul.
Näiteks regressiivse autismi ja GI-probleemidega laste soole biopsial saadi märkimisväärselt
madalam eosinofiilide infiltratsioon gluteeni- ja kaseiinivabal toitumisel olevatel lastel võrreldes
tavatoidul olevatega (Ashwood et al., 2003). Veelgi enam, ASH patsiendid, kes jätsid välja
gluteeni ja piimavalgu, näitasid tähelepanuväärset soole läbilaskvuse vähenemist võrreldes
tavatoidul olevate ASH patsientidega (deMagistris et al., 2010). Lisaks kasulikule mõjule maosooletrakti häiretele on täheldatud ka gluteeni- ja piimavaba dieedi positiivset mõju autsitlikule
käitumisele. Lapsevanemad on välja toonud sotsiaalse käitumise ja keeleoskuse paranemist
(Elder et al.2006).
Üksikud uuringud on läbi viidud gluteeni ja kaseiini eliminatsiooni efektiivsuse uurimiseks, mis
näitavad paranemist igapäevategevustes, verbaalses suhtlemises, inimestevahelistes suhetes ja
õppimisvõimes (Hsu et al., 2009; Knivsberg et al., 2002; Millward et al., 2008; Whiteley et al.,
2010). Kahjuks koosnevad need uuringud kas väikestest kohortuuringutest või
juhtumiaruannetest ega saa seetõttu kinnitada gluteeni- ja kaseiinivaba toitumise tulemuslikkust.
Tulemuste kinnitamiseks on vaja rohkem uuringuid.
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Enamikku allergiatest iseloomustab T-helper-raku (T helper Th) 2-tüüpi immuunreaktsioon. Th2
efektorrakud toodavad Th2 tsütokiine (interleukiine (IL)-4, IL-5 ja IL-13) ning võivad
aktiveerida mälu-B-rakud (memory B cells) eritama immunoglobuliine (Valenta, 2002). Allergia
rolli ASH puhul kinnitab ka see, et nende patsientide puhul näib olevat tasakaalutus Th1 ja Th2
tsütokiinides. ASH-ga laste perifeerse vere mononukleaarsed rakud (peripheral blood
mononuclear cells, PBMCs) tootsid oluliselt rohkem IL-4, IL-5 ja IL-13 kui kontrollgupi lastel
(Molloy et al., 2006). ASH laste veres oli vähem interferoon-γ (IFN-γ) ning IL-2 positiivseid
helpereid ja tsütotoksilisi T-rakke kui terve kontrollgrupi veres ning IL-4 positiivsete helperite ja
tsütotoksiliste T rakkude arvukus oli vastupidiselt sellele suurenenud (Gupta et al., 1998). Lisaks
neile andmetele häiritud Th1/Th2 tasakaalu kohta leiti madalam IFN-γ/IL-10 suhe meessoost
rottide hulgas, kes olid sünnieelselt kokku puutunud valproehappega - iseloomulik autismi
loommudel (Schneider et al., 2008).
Lehmapiima valgule vastuseks tootsid ASH laste (nii soolestikuprobleemidega kui ilma) PBMCd rohkem kasvaja nekroosifaktorit-α (tumor necrosis factor, TNF) ja IL-12 kui kontrollgrupi
lapsed (Jyonouchi et al., 2005). Veelgi enam, GI-probleemidega ASH laste perifeerias ja soole
limaskestas oli vähem IL-10 positiivseid T rakke võrreldes põletikku mitteomava kontrollgrupi
ja Crohni tõvega lastega (Ashwood and Wakefield, 2006).
T-rakud, mis toodavad põletikuvastast tsütokiini IL-10, on peamiselt indutseerivad T-regulaatorrakud. Allergeenispetsiifilised T-regulaator-rakud on peamiselt tervetel inimestel selleks, et
suruda alla allergilist vastust. Vähem IL-10 positiivseid T rakke on seega seotud suurenenud Th2
vastustega. Teise T-regulatoorse tsütokiine transformeeriva kasvufaktori-β (transforming growth
factor (TGF)-β) tase plasmas oli samuti vähenenud kahe uuringu põhjal (Ashwood et al.2008;
Okada et al., 2007). Madal TGF-β tase oli pöördvõrdeline käitumistulemustega (Ashwood et al.,
2008). See näitab, regulatoorsete T-rakkude vastused ASH patsientidel on väiksemad ning
immuunsüsteemi mahasurumisvõime puudumine võib olla seotud autistliku käitumise
väljendumisega.
Allergilise reaktsiooni käigus immunoglobuliinid aktiveerivad nuumrakke (mast-rakke) ja
basofiile, põhjustades mitmete mediaatorainete vabastamise, kaasa arvatud histamiin ja
tsütokiinid. Arvatakse, et nuumraku aktiveerimine mängib samuti autistlike häirete puhul rolli.
Seda oletust toetab esialgne aruanne, mis toob välja, et ASH on rohkem levinud patsientide
hulgas, kellel on mastotsütoos (Theoharides, 2009).
Mitte ainult immunoglobuliinid, vaid ka mitmed neuropeptiidid võivad päästa valla
nuumrakkude aktiveerimise, nagu näiteks aine P, närvi kasvufaktor (nerve growth factor, NGF),
vasoaktiivne soole peptiid (vasoactive intestinal peptide, VIP) ja neurotensiin (Theoharides et al.
2004). Neurotensiin oli ASH laste seerumis märkimisväärselt tõusnud (Angelidou et al., 2010).
Aktiveerituna võivad nuumrakud toota erinevaid aineid, nagu nt trüptaas, histamiin, 5-HT, NGF
ja TNF-α, mis võivad mõjutada soole neuroneid/närvirakke (Rijnierse et al., 2007) (Joonis 1, tee
1). Mao-sooletraktis toimub nuumraku-neuroni koostoime näiteks põletikulise soolehaiguse ja
ärritunud soole sündroomi korral (Rijnierse et al., 2007). Seega võib allergiline reaktsioon
soolestikus mõjutada käitumist läbi nuumrakkude või teiste immuunrakkude, mis on võimelised
valla päästma soole närvirakkude poolt info edastamise läbi aferentsete teede uit-ja
seljaajunärvide kaudu kesknärvisüsteemi (CNS).
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3.4. SEOSED ASH JA EMA ALLERGILISTE HAIGUSTE VAHEL
Allergia tähtsust ASH patofüsioloogias kinnitab leid, et emadel, kellel on diagnoositud astma või
allergiad (nagu näiteks atoopiline dermatiit ja nohu) raseduse teisel trimestril, oli rohkem kui
kaks korda suurem risk saada ASH-ga last (Croen et al. 2005). Lisaks sellele täheldati suuremat
seost allergiliste seisundite ja autismi vahel perekondades, kus kasvas üle ühe ASH-ga lapse. See
tähelepanek viib arvamuseni, et atoopiat soodustavad geenid võivad olla seotud ASH tekkega
(Croen et al., 2005).
Hiljuti püstitas King (2011) hüpoteesi, et epigeneetilised häired aju arengus on põhjustatud
rasedusaegsest kokkupuutest allergiaga seotud põletikuliste mediaatroainetega (näiteks IL-6 ja
histamiin) (King, 2011). Need vahendusained kutsuvad esile retinoolhappe ja östradiooli geeni
transkriptsiooni, tuues kaasa loote liigse kokkupuute retinoolhappe ja östradiooliga.
Retinoolhape (A-vitamiini metaboliit) on vajalik kasvuks ja arenguks, kuid selle liiga seostatakse
ASH puhul esinevate aju arenguhäiretega, nagu näiteks väikeaju väärarengud, kraniaalnärvide ja
dopamiinergilise süsteemi kõrvalekalded (London, 2000).
Östradiooli tuntakse loote aju feminiseerimise vähendajana, mängides olulist rolli seksuaalses
eristumises. Suurem eksponeeritus östrogeenile mõjutab paljusid kognitiivseid funktsioone, mis
on autistidele omased, näiteks ärevus, motoorsed häired, stereotüüpsed ja korduvad liigutused,
hüperaktiivsus ja tähelepanupuudulikkus (King, 2011; McEwenet al., 1999).

3.5. TEISED IMMUUNPROTSESSID ASH KORRAL
Kuigi paljud uuringud toetavad hüpoteesi, et ASH seostub Th2 vildaka (Th2-skewed) tüüpi
immuunvastusega, on uuringuid, mis viitavad teiste immuunsusega seotud teede kaasatusele.
Näiteks oli autistidel tõusnud IL-12 ja IFN-γ tase plasmas, viidates pigem Th1 kui Th2 tüüpi
immuunvastusele (Singh, 1996).
Vähehenud NK-rakkude (natural killer, NK) tsütotoksilist aktiivsust on samuti välja toodud
(Vojdani et al., 2008). Hiljuti näitas Ashwood et al. (2011a,b) heterogeense tsütokiinide grupi
suurenenud taset plasmas, sh IL-1β, IL-6, CXCL8 ja IL-12p40, mis teeb spetsiifilise
immuunvastuse kindlaksmääramise veelgi raskemaks. Veelgi enam, makrofaagide migratsiooni
inhibeeriv faktor (macrophage migration inhibitory factor, MIF), mis on samuti ajukoes
ülesehituslikult väljendunud (Bacher et al., 1998), oli autistidel perifeerses veres kõrgem kui
tavaarenguga laste kontrollgrupis. Kõrge MIF tase vereplasmas oli autistliku käitumisega
positiivses korrelatsioonis (Grigorenko et al., 2008). Kemokiinid CCL2, CCL5 ja CCL11 olid
samuti tõusnud ASH-ga laste vereplasmas võrreldes kontrollgrupiga. Suurenenud kemokiinide
taset seostati käitumishälvete sagenemisega (Ashwood et al., 2011b). Autistlike häirete
heterogeensus võib olla nende vastuoluliste andmete põhjuseks.
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4. NEUROIMMUUNSED INTERAKTSIOONID AJU-VERE BARJÄÄRI POOLT
Immuunrakud toodavad sooletraktis esineva põletiku vastusena erinevaid aineid (tsütokiinid ja
kemokiinid). Need immuunrakud ja nende poolt toodetud ühendid ei piirdu soolega, vaid
sisenevad vereringesse ja jõuavad seekaudu ka kõikidesse organistesse, kaasa arvatud aju. Aju
on väga vaskulariseeritud organ, aga ajurakud on kaitstud veres olevate kahjulike ühendite eest
vere-aju barjääriga. See barjäär on endoteelirakkude kiht, mis on omavahel ühendatud
tiheühendustega. Rakkudel on vähe rakusiseseid fenestratsioone ja nende võime pinotsütoosiks
on väga väike (Reese and Karnovsky, 1967). Unikaalselt modifitseeritud endoteelirakud
takistavad enamiku lahustuvate ainete vaba transporti vere ja aju vahel.
Vaatamata sellele suudavad tsütokiinid siiski ületada barjääri tänu aktiivsele transpordile ja isegi
immuunrakud võivad pääseda läbi tihedate ühenduste diapedeesi teel (Banks and Erickson,
2010). Sellest võib järeldada, et mao-sooletrakti põletikuline seisund autistlike patsientide puhul
võib mõjutada aju ja seeläbi käitumist mitmel eri viisil, nagu näidatud Joonisel 1. Kuigi ASH-d
peetakse neuroarenguliseks häireteks, mõistetakse neuropatoloogiat vähe. Aju kasvu häired on
ASH neuropatoloogia puhul peamised leiud.
Aju läbib kiire kasvu perioodi, millele järgneb arengu hilisemas etapis aeglane kasv (Courchesne
et al., 2003). Lisaks kõrvalekalletele aju kasvumustrites on üks püsivaid tähelepanekuid autistide
neuroimaging-uuringutes kõrvalekallete olemasolu väikeajus, nagu nt Purkinje rakkude kadu,
suurenenud aju valgeaine hulk ja ajukoore paksenemine (Bauman and Kemper, 2003; Ecker et
al., 2010; Schumann et al., 2010).

4.1. LÜMFOTSÜÜDID SISENEVAD AJUSSE JA MÕJUTAVAD NEURONEID LÄBI
IMMUUNFAKTORITE TOOTMISE
Endoteliaalsete rakkude kiht aju-vere barjääris on ümbritsetud basaalkihiga, mis on otseses
kontaktis peritsüütide ja astrotsüütidega ning tihedalt mikrogliiaga seotud. Füsioloogilised
muutused neurogliia rakkudes võivad mõjutada aju-vere barjääri terviklikkust ja muuta selle
lümfotsüütidele läbilaskvamaks (Banks and Erickson, 2010).
Immuunfaktorid võivad samuti muuta vere-aju barjääri läbilaskvust. Näiteks TNF-α võib häirida
barjääri, suurendades P-glütsoproteiini tootmist (Bauer et al., 2007) ja muutes aju
endoteelirakkude tsütoskeleti ülesehitust (Deli et al., 1995). Lümfotsüütide liikumine üle vereaju barjääri toimub ka hea tervise korral ja lümfotsüüdid on ajus pidevalt olemas, aga
immuunaktivatsiooni korral on infiltratsioon nendega oluliselt suurenenud (Joonis 1, tee 2).
Pärast ajusse infiltreerumist eritavad lümfotsüüdid tsütokiine ja kemokiine, mis aktiveerivad
mikrogliia ja mõjutavad seekaudu närvifunktsioone, nagu kirjeldatud peatükis 5.2. Üks uurijate
grupp vaatles lümfotsüütide olemasolu autsitlike laste surmajärgsetes ajudes, aga ei suutnud
kindlaks teha lümfotsüütide infiltratsiooni ega immunoglobuliinide kuhjumist (Vargas et al.,
2005). Seega võivad need olla pigem tsütokiinid, mitte lümfotsüüdid, mis ületavad vere-aju
barjääri ja algatavad immuunvastuse.
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4.2. TSÜTOKIINID SISENEVAD AJUSSE JA MÕJUTAVAD NEURONEID LÄBI
NEUROGLIIA
Mitmed tsütokiinid on võimelised ületama vere-aju barjääri, näiteks IL-1β, IL-6 ja TNF-α
(Banks et al., 1994; Gutierrez et al.,1993; McLay et al., 2000; Pan et al., 1997). Nagu eelnevalt
mainitud, IL-1β ja IL-6 tasemed vereplasmas olid autistlike patsientide puhul tõusnud ja
perifeerse vere mononukleaarsete rakkude (PBMCs) stimulatsioon lehmapiimaga tõi kaasa
suurenenud TNF-α vastuse (Ashwood et al., 2011a; Jyonouchi et al., 2005). Kuna need
tsütokiinid on võimelised ületama vere-aju barjääri, on nad neuroimmuunsetes interaktsioonides
olulised ained (Joonis 1, tee 3).
Ajus võivad need tsütokiinid toimida koos neurogliia rakkudega, tekitades põletikureaktsiooni.
Terve ja toimiva kesknärvisüsteemi (CNS) puhul mängivad astrotsüüdid ja mikrogliia
närvifunktsioonides ja homoöstaasis olulist rolli, kuna mõlemad on baasiliselt seotud kortikaalse
organisatsiooni, neuroaksonaalse juhtimise ja sünaptilise edastamisega (Fields and StevensGraham, 2002). Veelgi enam, astrotsüüdid ja mikrogliia on samuti väga olulised immuunvastuse
reguleerimisel tsentraalses närvisüsteemis. Mikrogliia on aju makrofaagid ja seetõttu haaratud
immuunjärelvalvesse (Aloisi, 2001). Astrotsüüdid ja mikrogliia on võimelised tootma
neurotroofseid faktoreid, tsütokiine ja kemokiine (Bauer et al., 2001; Watkins and Maier, 2003)
ja on olulised vere-aju barjääri terviklikkuse regulatsioonis (Prat et al., 2001). Vastuseks
immuunsüsteemile esitatud väljakutsele indutseerivad aktiveeritud astrotsüüdid ja mikrogliia
neuraalseid ja sünaptilisi muutusi, mis muudavad kesknärvisüsteemi homoöstaasi ja annavad
oma panuse haiguse käigus tekkivale neuronaalsele düsfunktsioonile.
Autistlike patsientide surmajärgsetes ajudes oli näha astrotsüütide ja mikrogliia suurenenud
aktivatsiooni (Vargas et al., 2005). Astrotsüütide aktiivsus oli märgatav keskmise frontaalkääru
ja eesmise tsingulaarkääru subkortikaalses valgeolluses ja granulaarses rakukihis, Purkinje
rakkude kihis ja väikeaju valgeaines. Lisaks märgati astrotsüütide aktiivsuse suurenemist hapra
ehk fragiilse X sündroomiga (tihti autismiga seotud) hiirte aju striatumis/juttkehas,
hipokampuses ja ajukoores (Yuskaitis et al., 2010). Mikrogliia kõrgenenud aktiivsust märgati
ASH puhul peamiselt granulaarses rakukihis ja väikeaju valgeolluses (Vargas et al., 2005).
Ei ole selge, millal ja kuidas neurogliia autistlike patsientide puhul ajus aktiveerub. Et seda
uurida, Vargas et al. (2005) iseloomustasid lisaks tsütokiinide ja kemokiinide profiile ASH-ga
aju, väikeajus ning ajuvedelikus. Autistlike laste ajuvedelikus oli märgata IL-6, IFN-y, CCL2,
CCL4, CXCL8 ja CXCL10 kõrgenenud taset. Autistide surmajärgsetes ajudes oli TGF-β tõusnud
kõigis kolmes aju osas (keskforntaalses- ja eesmises tsinguraalkäärus ja väikeajus) ning
põletikku soodustavad kemokiinid CCL2, tüümus ning aktivatsioon-reguleeritud kemokiinid
(activation-regulated chemokine, TARC) olid suurenenud eesmises tsingulaarkäärus ja väikeajus.
Veelgi enam, eesmises tsingulaarkäärus oli mitmete põletikku soodustavate tsütokiinide ja
kemokiinide tase tõusnud, kaasa arvatud IL-6, IL-10, CCL7, CCL22, CCL23, CXCL9 ja
CXCL13 (Vargas et al., 2005).
Teinegi grupp mõõtis tsütokiiniprofiile ASH patsientide ajude ajukoore frontaal- ehk eesmises
osas ja märkas põletikku soodustavate tsütokiinide IL-6, TNFα ja granulotsüütide-makrofaagide
kolooniat stimuleeriva faktori (granulocyte macrophage colony stimulating factor, GM-CSF),
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Th1 tsütokiini IFN-γ ja kemokiini CXCL8 kõrgenenud taset (Li et al., 2009). Kuna autistide
ajudes ei märgatud lümfotsüütide suurenenud infiltratsiooni, võib olla tõenäoline, et neurogliia
aktiveerus tänu infiltreeritud tsütokiinide stimulatsioonile. Aktiveeritud neurogliia võib toota
immuunfaktoreid, nagu eelnevalt kirjeldatud, mis sellega kaasnevalt kohandavad neuronaalset
homoöstaasi ja funktsioneerimist, tuues kaasa muutused käitumises.
4.3. IMMUUNFAKTORID MÕJUTAVAD
ENDOTELIAALSETELE RAKKUDELE

NEURONEID

KINNITUDES

AJU

Aju endoteelirakud toimivad nagu barjäär vere ja aju vahel ning reguleerivad immuunfaktorite
infiltratsiooni. Lisaks barjäärifuktsioonile on aju endoteelirakud tuntud selle poolest, et nad on
tsütokiinide poolt aktiveeritavad ja toodavad ka ise tsütokiine (Joonis 1, tee 4). IL-1β (Cao
et al., 1996) ja TNF-α (Bugno et al., 1999), kaks tsütokiini, mis on samuti ASH puhul
asjakohased, võivad kinnituda aju endoteelirakkudele ja algatada immuunvastuse (Stanimirovic
and Satoh, 2000).
Omakorda on aju endoteelirakud tähtsad põletikku soodustavate vahendusainete allikad, nagu
prostaglandiinid, leukotrieenid, tsütokiinid ja kemokiinid (Stanimirovic and Satoh, 2000;
Vadeboncoeur et al., 2003; Verma et al., 2006). Nende poolt toodetavad faktorid, sealhulgas
tsütokiinid IL-6, GM-CSF ja TNF-α ning kemokiinid CCL2 ja CXCL8 (Verma et al., 2006;
Zhang et al., 1999) võidakse vabastada mõlemal poolel, nii ajupoolel kui ka veresoontes. Kui aju
endoteelirakud toodavad immuunfaktoreid aju poolel, aktiveeruvad astrotsüüdid ja mikrogliia
ning mõjutavad närvifunktsiooni ja seeläbi ka käitumist.
4.4. LPS MÕJUTAB NEURONEID LÄBI VERE-AJU BARJÄÄRI
Sügava autismiga patsientidel on vereplasma lipopolüsahhariidide (LPS) tase kõrgenenud.
Veelgi enam, LPS tase korreleerub kirjeldatud patsientide käitumishäirete tõsidusega (Emanuele
et al., 2010). LPS, tuntud TLR-4 ligandina, on gramnegatiivsete bakterite peamine komponent ja
kõrge LPS plasmatase on tõenöoliselt suurenenud soole läbilaskvuse tulemus. LPS on oluline
faktor neuropõletiku kujunemises oma mõju tõttu aju endoteelirakkudele, mis toodavad TLR-4
(Nagyoszi et al., 2010). LPS võib suurendada vere-aju barjääri läbilaskvust mitme erineva tee
kaudu (Jaeger et al., 2009;Wispelwey et al., 1988; Xaio et al., 2001) (Joonis 1, tee 5). See võib
suurendada aju endoteelirakkude kaudu endotsütoosi (Banks et al., 1999) ja lihtsustada
immuunrakkude liikumist (de Vries et al., 1994; Persidsky et al.,1997).
Veelgi enam, LPS võib stimuleerida aju endoteelirakke tsütokiine sekreteerima (Reyes et al.,
1999; Verma et al., 2006). Suurenenud LPS tase tõsise autismiga patsientide hulgas võib
stimuleerida aju endoteelirakke eritama tsütokiine ja muuta vere-aju barjääri läbilasvamaks. See
omakorda suurendab neuropõletikku ja võib seeläbi ägestada käitumuslikke ilminguid. See võib
selgitada korrelatsiooni LPS taseme ja autistide käitumishäirete tõsiduse vahel.
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5. mTOR KUI VÕIMALIK LÜLI ASH-GA SEOTUD IMMUUNHÄIRETE JA
KESKNÄRVISÜSTEEMI (CNS) VAHEL
Imetajate rapamütsiinsihtvalk mTOR (mammalian target of rapamycin mTOR) on hästi säilinud
rakusisene seriini/treoniini kinaas, mis reguleerib rakkude kasvu ja ainevahetust vastuseks
paljudele erinevatele signaalidele, sh kasvufaktorid, toitained, energia- ja põletikulised faktorid
(Hay and Sonenberg, 2004; Sengupta et al., 2010; Wullschleger et al., 2006). mTOR kuulub
fosfoinositiid-3-kinaasiga (phosphoinositide 3-kinase, PI3K) seotud kinaaside perekonda ja
toimib kui katalüütiline allühik kahele strukturaalselt ja funktsionaalselt erinevale multiproteiini
kompleksile, mida nimetatakse mTOR kompleks 1 (mTORC1) ja mTOR kompleks 2
(mTORC2). Joonis 2 kirjeldab piltlikult ja skemaatiliselt peamiseid ülenevaid ja alanevaid
mTOR signaalradasid.
Insuliini kinnitumine insuliiniretseptorile rakumembraanis viib insuliini retseptori substraadi
(insulin receptor substrate, IRS) värbamise ja fosforüülimiseni, mis resulteerub Ras-I taolise
väikese GTP-aasi Rheb´I aktivatsiooniga (Ras homolog enriched in brain, Rheb). Rheb seondub
otseselt mTOR-ga MTORC1 puhul ja stimuleerib mTORi katalüütilist aktiivsust, kutsudes esile
spetsiifiliste sihtmärkide fosforüülimise, mis reguleerivad valkude sünteesi ja paljusid teisi
kasvuga seotud protsesse (Fingar and Blenis, 2004). Teised mTORC1 ülenevad signaalid on
toitained, energia ja põletikuline stress, nagu tsütokiinid ja immunoglobuliini retseptoritega
ristseondumine (Wullschleger et al., 2006). Vastupidiselt mTORC1-le on suhteliselt vähe teada
mTORC2 ülenevast signalisatsioonist. Siiski, mTORC2 võib kaudselt aktiveerida mTORC1-e.
ASH-ga patsientide puhul on leitud mitmeid geenimutatsioone, mis on kindlalt seotud mTOR
signaalirajaga. Tuberoosne skleroos (tuberous sclerosis) on geneetiline häire, mis on
põhjustatud heterosügootsete mutatsioonide poolt mTOR rajas, seotud tuberoosse skleroosi
kompleksi Tsc1 või Tsc2 geenidega ning sageli seostatud autistliku fenotüübiga. Tsc2 geeni
heterosügootse mutatsiooniga hiirtel (Tsc2 +/- hiired) on tugevamad mTOR signaalid
hipokampsuses, mis annavd panuse õpiraskuste ja mäluprobleemide kujunemisse. Täiskasvanud
Tsc2+/- hiirte ravi rapamütsiiniga parandas õppimis- ja mäluhäired (Ehninger et al., 2008).
Lisaks sellele oli Tsc1+/- hiirte puhul märgata sotsiaalse käitumise ja kognitiivsete funktsioonide
halvenemist (Goorden et al., 2007).
Fosfataasi ja tensiini homoloog PTEN (phosphatase and tensin homolog, PTEN), kustutatud
kümnendast kromosoomist, käitub fosfataasina, mis defosforüülib ühe üleneva TSC/mTOR-ga
seotud signaali transduktsiooni molekulid, tuues kaasa mTOR-i suurema aktiivsuse. PTEN-i
mutatsioonid on seotud mitmete erinevate neuroloogiliste häiretega, k.a. ASH (Rosner et al.,
2008). PTEN geenimutatsiooni analüüsi soovitatakse makrotsefaaliaga patsientidele – seisund,
mida esineb 20%-l ASH-ga patsientidest (Butler et al., 2005). PTEN - puudusega hiirtel on
PTENi puudus ajukoore ja hipokampuse neuronites ning see toob kaasa kaasa autistlike
fenotüüpide, nagu makrotsefaalia ja häiritud sotsiaalse käitumise, väljaarenemise.
Lisaks on märgatud muutusi rakumofroloogias, sh neuronite hüpertroofia ja neuronite polaarsuse
kadumine, mis tähendab, et aksonite ja dendriitide rajamine on neis neuronites häiritud. PTENpuudusega hiirte ravi rapamütsiiniga parandas neuronite hüpertroofiat ja makrotsefaaliat ja ASHle omaseid käitumishäireid (Zhou et al., 2009). Veelgi enam, mTOR on haaratud proteiini
sünteesist sõltuvasse sünaptogeneesi. mTOR raja aktiveerimine võib suurendada sünaptiliste
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signaalvalkude tootmist ja uute seljaaju sünapside moodustamist rottide prefrontaalses ajukoores.
mTOR inhibeerimine rapamütsiiniga blokeeris rottide sünaptilise valgusünteesi ja
antidepressantse käitumisvastuse.
Järjest enam selgub, et mTOR mängib ka olulist rolli immuunvastuste suunamises. Hiljutine
uurimus oletab, et Th1 ja Th17 diferentseerumine on spetsiifiliselt reguleeritud mTORC1
signaliseerimise poolt. Vatupidiselt sellele sõltub Th2 diferentseerumine mTORC2
signaliseerimisest, kuna T rakud, kus mTORC2 aktiivsus on elimineeritud, ei suutnud
diferentseeruda Th2 rakkudeks ei in vitro ega in vivo, aga olid suutelised diferentseeruma Th1 ja
Th17 rakkudeks (Li et al., 2010). Veelgi enam, näidati, et T rakud diferentseerusid
regulatoorseteks T rakkudeks tavalise rapamütsiini doosi juures, mis pidurdab mTORC1 ja
mTORC2 (Li et al., 2010). Tõesti, rapamütsiini poolt esile kutsutud mTOR pärssimine
resulteerus kõrgenenud regulatoorsete T-rakkude tasemega kroonilise allergilise nohu käes
kannatavate patsientide ninapolüüpide koekultuuris (Xu et al., 2009). Veelgi enam, mTORC1
aktivatsioon nuumrakkudes on seotud tähtsate “allergiliste” rakkude eluspüsimise,
diferentseerumise, migratsiooni/liikumise ja tsütokiinide tootmisega (Kim et al., 2008).
Lõpetuseks - tõusnud mTOR aktiivsus on nõrgendanud autofaagiat (Yu et al., 2010). See leid
võib selgitada vähenenud põletikurakkude eemaldamist ja nende säilimist allergilise põletiku
kohtades. Kokkuvõttes võib öelda, et tänu oma funktsioonile immuun- ja neuronaalsetes teedes
võib mTOR olla üks võimalik eesmärk ASH ravis.
JOONIS 2
Joonis 2. mTOR signaaliraja skeem. mTORC1 sisaldab lisaks mTOR-ile nelja komponenti:
regulatoorselt seotud mTORI-I valk (Raptor- regulatory associated protein of mTOR), imetajate
letaalne koos Sec 13-ga valk 8 (mammalian lethal with Sec13 protein 8 –mLST8; tuntud ka kui
GβL), proliinirikas AKT substraat 40 kDa (PRAS40) ja DEP-domeeni-sisaldav mTORvastastikku toimiv valk (Deptor - DEP-domain-containing mTOR-interacting protein). mTORC2
jagab mitmeid valke mTORC1-ga ja koosneb kuuest erinevast valgust: mTOR,
rapamütsiinitundetu mTOR-i kaaslane (Rictor - rapamycin-insensitive companion of mTOR),
imetajate stress-aktiveeritud protein-kinaasi vastastikku toimiv valk (mSIN1- mammalian
stressed-activated protein kinase interacting protein), koos Rictor-1ga vaadeldud valk (Protor-1
-protein observed with Rictor-1), mLST8 ja Deptor (Hay and Sonenberg, 2004; Sengupta et al.,
2010).
Kaks multi-valgulist kompleksi, mTORC1 ja mTORC2, on keskselt haaratud mTOR
signaalivõrgustikku. mTORC1, mis on rapamütsiinitundlik, aktiveeritakse kasvufaktorite poolt
läbi PI3K/Akt signaalraja ja samuti toitainete, energia ja stressi poolt, viies S6K ja 4EBP1
fosforüülimiseni ja reguleerides seda kaudu valgusünteesi ja rakukasvu. Vastupidiselt mTORC1le, on rapamütsiinitundetu mTORC2-e ülenev signalisatsioon hetkel tundmatu. mTORC2 võib
otseselt fosforüülida Akt mTORC1 ülenemist ja seekaudu kaudselt aktiveerida mTORC1.
mTORC2 on samuti haaratud tsütoskeleti organiseerimise regulatsiooni läbi PKC, RhoA ja Rac1
aktiveerimise.
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6. MAO-SOOLETRAKT KUI SIHTMÄRK ASH PUHUL
Paljud vanemad teatavad, et nende autistlik laps kannatab mao-sooletrakti vaevuste käes. See on
viinud uurimusteni seedetrakti häirete levimuse ja iseloomu kohta autistide hulgas.
Seedetrakti vaevuste levimuse vastuolulised andmed tulenevad erinevatest faktidest: maosooletrakti sümptomite tõlgendamine, patsientide sotsiaalsed ja suhtlemisraskused ning ASH
heterogeensus. Autistliku käitumise ägedus on vastavuses mao-sooletrakti vaevuste, suurenenud
soole läbilaskvuse ja kõrgenenud seerumi LPS, tsütokiinide ja kemokiinide tasemega.
Sellest tulenevalt järeldame, et geneetilise eelsoodumusega lapsed on tundlikumad ASH
väljaarenemisele siis, kui neil on immuunsüsteemi häireid või et mao-sooletrakti põletik
halvendab ASH-ga laste käitumist. See võib tähendada, et immuunsust mõjutavad toitumislikud
sekkumised (polüküllastumata rasvhapped ja pre- või probiootikumid), allergeenide vaba
toitumine ja ravimid (nuumraku stabiliseerijad ja põletikuvastased või immuunsust alla suruvad
immuunsupressiivsed ravimid) mao-sooletrakti põletike raviks võivad samuti olla kasulikud
autstliku käitumise ravimisel.
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Tihti on välja toodud täiendava ja alternatiivse meditsiini kasutamist (Complementary and
Alternative Medicine, CAM) ASH-ga laste puhul (Golnik and Ireland, 2009; Hanson et al., 2007;
Harrington et al., 2006; Levy et al., 2003; Levy and Hyman, 2003; Weber and Newmark, 2007;
Wong and Smith, 2006). Sellise ravi näideteks on vitamiinide ja mineraalainete preparaatide
kasutamine, sekretiini, melatoniini ning gluteeni- ja kaseiinivaba toitumise kasutamine (Levy et
al., 2003). Praeguseks on u.50% ASH-ga laste vanematest proovinud CAM kasutamist (Levy
and Hyman, 2003) ning pooled neist kasutavad gluteeni- ja kaseiinivaba toitumist (Levy et al.,
2003).
Hiljutise uuringu tulemused näitavad, et gluteeni- ja piimavaba toitumine parandab ASH laste
käitumist (Whiteley et al., 2010). See viitab toiduga seotud ülitundlikkuse või allergia
olemasolule autistide hulgas. Gluteeni- ja piimavaba toitumise kõrval võib lisana kasutada
vabade aminohapete segu, et ära hoida toitainete puudust. Eliminatsioonidieedile lisaks võivad
autistliku käitumise ning sellega seotud mao-sooletrakti sümptomite puhul kasuks tulla
toidulisanditena oomega-3 rasvhapped ning pre- ja probiootikumid tänu nende mõjule
kesknärvisüsteemile, immuunsüsteemile ja/või soolestiku mikrobioota profiilile.
Järjest rohkem on tõendeid selle kohta, et prebiootikumidel on toime mitte ainult soole
limaskestale, vaid ka süsteemsele immuunsusele. Prebiootikumid on mitteseeditavad
toiduosakesed, mis mõjuvad soodsalt peremeesorganismile, stimuleerides selektiivselt
Bifidobakterite ja piimhappebakterite kasvu ja/või aktiivsust käärsooles, mis on terve soolestiku
mikrofloora olulised markerid (Costalos et al., 2008; Frece et al., 2009; Langlands et al., 2004).
Asjatundjate arvamused prebiootikumide kohta on saanud alguse nende võimest stimuleerida
rinnapiima kasulikke toimeid (Boehm et al., 2004a,b; van Hoffen et al., 2009). Inimpäritolu piim
soosib “bifidus flora” kasvu, mis aktiveerib immuunsüsteemi ja kaitseb patogeenide eest.
Hiljutine uuring toob välja, et prebiootikumidel on pikaajaline bifidogeenne toime imikute
soolestikus (Salvini et al., 2011).
Mitteseeduvad oligosahhariidid on näited prebiootikumidest, mis koosnevad looduslikest suhkru
algühikutest monoosidest (näiteks glükoos, fruktoos ja galaktoos). Selliseid oligosahhariide
peensoole ülemises osas ei hüdrolüüsita ja nad jõuavad jämesoolde, et olla substraatideks
bakterite metabolismis (Engfer et al., 2000). Mitmed uuringud on näidanud mitteseeduvate
oligosahhariidide kasulikkust haiguse arenegus ja immuunsuse seisundis, sealhulgas hiire
allergia mudelites (Schouten et al., 2010) ja allergiaravi kliinilistes uuringutes (van Hoffen et al.,
2009). Suu kaudu manustatud mitteseeduvate süsivesikute immuunmoduleerivad mõjud ja
potentsiaalsed toimimismehhanismid on välja toodud uurimuses Vos et al. (2007). Kuna ASH
patsientide mikrofloora profiil on rikastatud patogeeniliste bakteriliikidega (Finegold et al., 2002,
2010; Parracho et al., 2005; Song et al., 2004), siis need võivad ägestada haigust (Sandler et al.,
2000) ning patsiendid võivad kasu saada prebiootlistest toidulisanditest.
Probiootikumid võivad samuti olla üheks valikuks ASH patsientide mao-sooletrakti probleemide
puhul. Kuigi probiootikumidega teostatud funktsionaalsete uuringute tulemustest ei saa teha
usaldusväärseid järeldusi, kinnitavad mõned tõendid, et probiootilised toidulisandid on seotud
vähenenud riskiga haigestuda mittespetsiifilistesse mao-sooletrakti infektsioonidesse ning on
seotud harvemate koolikavalude või ärrituvusega (Braegger et al., 2011). ASH patsientide puhul
täheldati kasuliku Bifidobakteri madalamat taset. Seda bakterit seostatakse ka toiduallergia ja
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põletikuliste soolehaigustega, oletades, et nende madal tase võib olla märk ASH puhul esinevast
gastrointestinaalsest immuunhäiretest. Veelgi enam, ASH patsientidel täheldati ka suurenenud
soole läbilaskvust. Kuna probiootikumid arvatakse vähendavat soole läbilaskvust ja taastavat
“tervet” soolestikku (Bodera and Chcialowski, 2009; Ramakrishna, 2009; Reid et al., 2011), võib
probiootikumidel olla soodne mõju autistidest patsientide mao-sooletrakti probleemidele ja
käitusmihäiretele.
Veel üks toitumisalane sekkumine, mis võib ASH puhul kasulik olla, on polüküllastumata
rasvhapete (PUFAs) tarbimine. ASH patsientide puhul on korduvalt täheldatud oomega-3
rasvhapete alanenud taset perifeersetes vererakkudes (Bell et al., 2004; Vancassel et al., 2001).
Peale ravimist oomega-3 rikka kalaõliga rasvhapete tase tõusis ja oli näha vähenenud oomega6:oomega-3 suhet (Meguid et al., 2008). Veelgi enam, peale ASH patsientide kalaõliga ravimist
oli näha märkimisväärset paranemist käitumises.
Polüküllastumata rasvhapete mõju autistlikule käitumisele võib avalduda läbi kahe erineva
mehhanismi. Polüküllastumata rasvhapped astesevad müeliintupes, närvirakkude membraanide
fosfolipiidides (Agostoni et al. 1995), kus nad moduleerivad membraani voolavust ja sellega ka
neuronaalset funktsioneerimist, sealhulgas retseptorite funktsioone ning neurotransmitterite
vabastamist ja tagasivõttu (Murphy, 1990). Oomega-3 rasvhapete vähesus viib õpiraskuste ja
mälukaotuseni (Lauritzen et al., 2001). Peale mõju ajule on leitud, et oomega-3 rasvhapped
moduleerivad immuunvastust. Oomega-3 rasvhappeid võidakse sisse haarata ka immuunrakkude
membraanidesse, kus nad moduleerivad rakkudevahelisi radu, viies põletikuvastase vastuseni
(Calder, 2010).
Seda põletikuvastast vastust vahendatakse paljude iseseisvate mehhanismide poolt. Esmalt
tuleneb oomega-3 mõju sellest, et ta vahetab välja põletikku tekitava propõletikulise oomega-6
rea rasvhappe arahhidoonhappe. Teiseks suurendavad oomega-3 rasvhapped resolviinide
tootmist, mis võivad lahendada põletikku (Serhan et al., 2008). Kolmandaks, oomega-3
rasvhapped vähendavad adhesioonimolekulide tootmist ja hoiavad ära monotsüütide ja
makrofaagide kleepumise (De Caterina and Libby, 1996; Miles et al., 2000). Lõpuks, oomega-3
rasvhapped vähendavad põletikuliste tsütokiinide tootmist (Calder, 2008). See tähendab, et
oomega-3 toidulisandite kasutamine võib olla ASH patsientide puhul tulemuslik, kuna oomega-3
rasvhapped võivad mõjutada neuronaalseid vastuseid kas otseseselt või kaudselt läbi
immuunsüsteemi ja mao-sooletrakti.
Tänapäeval sisaldab ASH ravi käitumis-, kasvatus- ja farmakoloogilist teraapiat. Autismiga
seonduvate sümptomite puhul ei ole ükski ravim osutunud efektiivseks. Kuna aga paljud
käitumisjooned on sarnased serotoniiniga seotud häiretele ja kuna ühe kolmandikul autistidel on
vereplasmas kõrge serotoniinitase, on tihti ASH patsientidele välja kirjutatud SSRId (selektiivsed
serotoniini tagasihaarde inhibiitorid). Oletatakse, et mao-sooletrakti häired ASH patsientidel
viivad kõrge serotoniinitasemeni soolestikus. Seda peegeldub veres hüperserotoneemias ning see
viib vähenenud trüptofaani saadavusele aju jaoks, mis omakorda viib vähenenud
serotoniinisünteesile ajus. Selle hüpoteesi järgi on efektiivsem soovitus kombineerida SSRId
toitumise korrigeerimisega. Tugev soolestiku-aju ühendus, mida siinses ülevaates on kirjeldatud,
toob välja kaaluka võimaluse ravida aju läbi soolestiku ja immuunsüsteemi, kasutades
toitumislikke sekkumisi.
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