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Tryptaza w diagnostyce chorób alergicznych
W diagnostyce reakcji anafilaktycznych i anafilaktoidalnych z udzia³em komórki
tucznej, oznaczanie stê¿enia tryptazy w surowicy krwi znajduje coraz szersze zastosowanie. Ugruntowan¹ pozycje diagnostyczn¹ maj¹ oznaczania poziomu tryptazy w mastocytozie, w pop³uczynach nosowych i oskrzelowych chorych poddawanych swoistym prowokacjom alergenowym oraz w prognozowaniu reakcji anafilaktycznych chorych odczulanych na jad owadów b³onkoskrzyd³ych. Interpretacja
wyników badañ w innych ni¿ anafilaksja schorzeniach jest trudna, z uwagi na niejasn¹ rolê komórki tucznej w ich przebiegu.

Tryptase in diagnosing of allergic diseases
The release of tryptase from the secretory granules is a characteristic feature of
mast cell degranulation and its usefulness for diagnosing of potential allergic reactions. While its biological function has not been fully clarified, mast cell tryptase
has an important role in inflammation and serves as a marker of mast cell activation. Serum tryptase concentration is increased in anaphylaxis and in systemic
mastocytosis. But they may also occur as a result of direct mast cell activation
without any allergy reaction. Other allergic conditions like specific alergen challenge show the increasing levels of tryptase in BAL and in nasal lavage fluid. Increased tryptase levels among patients who are desensitized for venom allergy is
highly suggestive of high risk of complication like severe anaphylactic reaction.
Serum tryptase measurements can be used to distinguish mast cell-dependent reactions from other systemic disorders with similar clinical manifestations.

Wstêp
W roku 1960 odkryto w³aciwoæ ziarnistoci komórek tucznych okrelon¹ jako aktywnoæ trypsynopodobn¹ (trypsin-like activity) a wyodrêbniony enzym nazwany zosta³ tryptaz¹ [1]. Do chwili
obecnej bardzo ma³o wiadomo o prawdziwej biologicznej roli tryptazy w organizmie, równoczenie nie do koñca poznana jest jej
funkcja w schorzeniach z udzia³em komórki tucznej. Wynika to z
faktu, ¿e nadal nie odkryto fizjologicznego substratu, który wchodzi³by w reakcje z tryptaz¹ a jedynie w warunkach in vitro udowodniono tak¹ zdolnoæ dla niektórych bia³ek i protei. W diagnostyce tryptaza znalaz³a zastosowanie jako enzym monitoruj¹cy
aktywnoæ komórki tucznej.
Komórka tuczna
Komórka tuczna (mastocyt, mast cell MC) pochodzi z multipotencjalnych komórek szpiku kostnego CD34+. Pojawia siê we
krwi obwodowej a nastêpnie osadza siê w tkankach takich jak
skóra, p³uca, b³ona luzowej i podluzowa jelit. Tam odbywa siê
jej dojrzewanie pod wp³ywem ogólnych i lokalnych czynników wzrostowych takich jak i czynnik komórek pnia (SCT), czynnik wzrostu komórek tucznych(MCGF) czy c-kit ligandu. Wyró¿niamy dwa
typy komórek tucznych: MCt które w ziarnistociach zawieraj¹
jedynie tryptazê (zlokalizowane w pêcherzykach p³ucnych i luzówce jelit), oraz MCtc w ziarnistociach których poza tryptaz¹
znajduje siê chymasa (zlokalizowane w skórze w³aciwej, warstwie podluzowej jelit i naczyniach krwiononych) [2].
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ci typu natychmiastowego, czyli z reakcj¹ typu I. wed³ug podzia³u Gella i Coombsa[3] w której odgrywa kluczow¹ rolê. Tryptaza
jest jednym z wielu mediatorów uwalnianych z komórek tucznych,
bior¹cych udzia³ w reakcjach typu natychmiastowego (tabela I) [4,5].
Tabela I
Rodzaj mediatorów uwalnianych z komórek tucznych i bazofiów
[6,7].
Type of mediators released from mast cells and basophiles.
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W literaturze sugerowany jest równie¿ udzia³ komórki tucznej
w procesach zapalnych w przebiegu innych schorzeñ. Zwraca
siê uwagê na role jak¹ odgrywa komórka tuczna w chorobach
autoimmunologicznych takich jak: reumatoidalne zapalenia stawów, twardzina, pemfigoid. Obserwacje te oparte s¹ w wiêkszoci przypadków na zwierzêcych modelach eksperymentalnych
chorób autoimmunologicznych. Porównuj¹ one przebieg choroby
u myszy zdrowych i myszy z mutacj¹ W/W czynnika wzrostowego komórek pnia, która to mutacja zaburza dojrzewanie komórek
tucznych. [8]. Poza stwierdzeniem obecnoci komórki tucznej w
wy¿ej wymienionych stanach zapalnych podkrel¹ siê, ¿e profil
uwalnianych substancji aktywnych z ziarnistoci komórek tucznych mo¿e byæ ró¿nych w ró¿nych schorzeniach [9].
Degranulacja komórki tucznej i zwi¹zane z ni¹ uwolnienie
mediatorów mo¿e byæ wywo³ana najró¿niejszymi mechanizmami. Najlepiej poznany to mostkowanie specyficznycm antygenem
(alergenem) IgE ufiksowanego w b³onie mastocyta dziêki receptorowi o wysokim powinowactwie  FceRI [10]. Mo¿liwe, lecz
s³abiej przebadane s¹ inne mechanizmy degranulacji komórki tucznej. Wymienia siê nastêpuj¹ce substancje i mechanizmy prwodz¹ce do degranulacji komórki tucznej na drodze IgE niezale¿nej: anafilatoxyny C3a, C5a, neuropeptydy np. substancja P, pobudzenie receptorów Toll-like [11].
Substancje preformowane, oraz eikosanoidy s¹ zasadniczymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na rozwój fazy wczesnej reakcji natychmiastowej. Wykazuj¹ dzia³anie farmakologiczne na naczynia
krwionone dróg oddechowych i drogi oddechowe, daj¹ce w efekcie objawy kliniczne kataru siennego, astmy oskrzelowej, pokrzywki, wyprysku atopowego, anafilaksji.
Rola cytokin wi¹¿e siê natomiast z zapocz¹tkowaniem fazy
pónej reakcji typu natychmiastowego (LAR: Late Allergic Rsponce) lub przewlek³ej fazy zapalenia alergicznego (chemotaksja,
naciek i gromadzenie komórek zapalnych) . Klinicznie faza póna
reakcji natychmiastowej objawia siê analogicznie jak objawy wczesne. Mo¿e rozpoczynaæ siê miedzy 2 - 4 godzin¹ od reakcji natychmiastowej, ma swoje maksimum po ok. 8 - 12 godzinach i
trwa do 24 godzin.
Tryptaza
Tryptaza jest enzymem specyficznym dla ziarnistoci komórek tucznych. W organizmie ludzkim wystêpuje ona pod postaciami: a-tryptaza, b-tryptaza g-tryptaza oraz d-tryptazy, a ka¿da z
nich posiada podtypy. Krótk¹ charakterystykê poszczególnych
typów podano w tabeli II.
Tabela II
Typy ludzkiej tryptazy [12].
Types of human tryptase.
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a -try ptaza

a I
a II

Posiada m a³¹ akty w noæ biologiczn¹.
Jest obecna w niskich stê¿eniach w surow icy krw i
naw et przy braku degranulacji kom órki tucznej.

b -try ptaza

b 1
b 2
b 3

Jest g³ow n¹ form ¹ przechow y w an¹ w ziarnisto
ciach kom órek tuczny ch.
Uw alniana w trakcie ciê¿kich zapaleñ takich jak
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Nieobecna w surow icy krw i.

g -try ptaza

gI
g II
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kom órki tucznej, funkcja nieznana

d -try ptaza

d I
d II

Postaæ o znam iennie krótszy m ³añcuchu,
inne pow inow actw o do pepty dów

Przeprowadzone w ostatnich latach badania umo¿liwi³y poznanie dok³adnej budowy tych bia³ek obejmuj¹cej struktury pierwszo-, drugo- i trzecio- rzêdowe. Precyzyjnie zidentyfikowano centra aktywne oraz miejsca wi¹zania tryptazy z heparyn¹, kluczowe
dla aktywnoci tego enzymu.
Charakterystyczna dla tryptazy opornoæ na dzia³anie inhibitorów proteaz wynika z unikatowej zdolnoci tego bia³ka do tworzenia cz¹stek o budowie tetrameru z centrum aktywnym zwróconym do wnêtra i niedostêpnym dla bia³ek o w³aciwociach in26

hibuj¹cych [13]. Regulacja aktywnoci tryptazy z uwagi na ten
specyficzny mechanizm ochronny nie podlega zale¿noci proteza-inhibitor proteazy. Jedyny sugerowany mechanizm regulatorowy, oparty na obserwacjach in vitro, to zale¿na od pH zdolnoæ
tryptazy do wi¹zania siê z cz¹steczk¹ heparyny która u³atwia tworzenie aktywnych tetramerów. W obojêtnym pH zdolnoæ ta zanika, a tetrametry rozpadaj¹ siê, pH kwane sprzyja budowie tetrameru [14]. Jak ju¿ wspomniano nie zidentyfikowano fizjologicznego substratu dla tryptazy. Wiele bia³ek takich jak: fibrynogen prekalikreina, neuropeptydy  VIP, C3, Il-6, HDL stanowi¹ jej potencjalny substrat. Poniewa¿ dowody takie znaleziono jedynie w badaniach in vitro [14] a wynikaj¹ca z tego biologiczna rola tryptazy
nadal pozostaje w sferze hipotez.
Wartoci referencyjne wydzielanie tryptazy po aktywacji
komórki tucznej
Oznaczenie stê¿enia tryptazy wykorzystywane jest jako
wskanik aktywacji komórki tucznej w chorobach zapalnych. Dostêpny na rynku referencyjny zestaw Unicap 100 firmy Phadia,
umo¿liwia oznaczenie ca³kowitego stê¿enia tryptazy.
Badanie wykonane przez producenta w grupie 126 zdrowych
dzieci i doros³ych, (61 mê¿czyzn i 65 kobiet) bez klinicznych cech
stymulacji komórek tucznych wykaza³o ¿e zakres stê¿eñ tryptazy
w surowicy krwi wynosi: rednia geometryczna 3,8 µg/L, 95c=11,4
µg/L (rycina 1). Nie stwierdzono ró¿nic w wartociach referencyjnych zwi¹zanych z p³ci¹ lub wiekiem dawców[15].
Wzrost stê¿enia tryptazy w surowicy obserwuje siê pomiêdzy
3-6 godzin¹ od pocz¹tku reakcji anafilaktycznej (rycina 2). Powrót do wartoci prawid³owych nastêpuje w czasie 12-14 godzin
po uwolnieniu [16].
Tryptaza w diagnostyce
D³u¿szy okres pó³trwania tryptazy w surowicy krwi sprawia,
¿e jest ona lepszym wskanikiem diagnostycznym od histaminy.
Dodatkowo histamina, mo¿e byæ uwalniana równie¿ przez inne
komórki takie jak: bazofile, komórki prezentuj¹ce antygen i bakterie. Optymalny czas do oznaczenia tryptazy to okres pomiêdzy
1-6 godzin¹ po ekspozycji na alergen (szczyt wydzielania pomiêdzy pietnast¹ minut¹ a drug¹ godzin¹, czas pó³trwania w surowicy 1,5-2,5 godziny). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wy¿szy poziom
tryptazy mo¿e byæ obserwowany w innych ni¿ alergia anafilaktyczna chorobach i stanach takich jak gojenie ran i tworzenie
blizn w których udzia³ bierze komórka tuczna.
Sugeruje siê, ¿e do trzeciej doby od zgonu z powodu anafilaksji utrzymywaæ siê mo¿e podwy¿szony poziom tryptazy pobieranej post mortem [17]. Takie oznaczanie tryptazy z surowicy krwi
w przypadku podejrzeñ reakcji anafilaktycznych jest przydatne w
wiêkszoci przypadków parenteralnej penetracji alergenów . Wykaza³y to badania pomiertne przeprowadzone do 24 godziny od
zgonu 19 ofiar. Poziom tryptazy >10 ng/ml stwierdzono u dziewiêciu na dziewiêæ ofiar anafilaksji po uk¹szeniu przez owady,
dwóch z dwóch przypadków anafilaksji po lekach podanych parenteralnie, oraz szeciu z omiu przypadków alergii pokarmowej. Równoczenie poziom < 5 ng/ml obserwowano w 57 przypadkach kontroli surowic pobranych post mortem z innych ni¿
anafilaksja powodów [18].
W diagnostyce chorób alergicznych u osób chorych na astmê atopow¹ i alergiczny nie¿yt nosa stwierdzono podwy¿szone
stê¿enie tryptazy w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych, i
pop³uczynach nosowych po prowokacjach ze swoistym alergenem [19,20].
Nie wykazano przydatnoci tryptazy jako markera alergicznej
reakcji zapalnej w przewodzie pokarmowym w diagnostyce alergii pokarmowej z u¿yciem podwojenie lepej próby pokarmowej
kontrolowanej placebo [21].
Oznaczanie poziomu tryptazy w surowicy krwi znalaz³o szrokie zastosowanie w diagnostyce mastocytozy. Poziom tryptazy
>20-25 µg/l (WG WHO 2001) stanowi jedno z kryteriów diagnostycznych rozpoznania choroby, jakkolwiek nie jest ona swoistym
markerem dla mastocytozy, a o rozpoznaniu decyduj¹ równie¿
cechy kliniczne oraz obraz histopatologiczny szpiku kostnego
Wród pacjentów uczulonych na jad owadów przeprowadzono badania okrelaj¹ce stê¿enie tryptazy w surowicy krwi. Zaobserwowano korelacje pomiêdzy stopniem ciê¿koci reakcji anafilaktycznej u pacjentów uczulonych na jad owadów a stê¿eniem
M. Stobiecki i W. Dyga

Rycina 1
Poziom tryptazy zmierzony w grupie 126 zdrowych dzieci i
doros³ych [Schwartz LB, Bradford TR, Rouse C, Irani A- M, Van der
Zwan JK, Van der Linden P-W G. Development of a new, more
sensitive immunoassay for human tryptase: use in systematic
anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1994;14(3):190-204].
Level of tryptase measured in a group of 126 healthy children
and adults.

Rycina 2
Zmiany stê¿enia tryptazy i histaminy po wyst¹pieniu reakcji
anafilaktycznej.
[Schwartz LB, Yunginger JW, Miller J, Bokhari R and Dull D: Time
course of appearance and disappearance of human mast cell tryptase
in the circulation after anaphylaxis. J Clin Invest 1989;83:1551-1555.]
Changes of tryptase and histamine concentrations after the
anaphylactic reaction.

badanego enzymu. Wród pacjentów z ³agodnymi reakcjami poziomy tryptazy by³y prawid³owe W grupie chorych ze stê¿eniami
tryptazy >13,5 µg/l w 30% wystêpowa³y reakcje uogólnione, a dok³adniejsze badania pozwoli³y na rozpoznanie mastocytozy wród
7% uczulonych na jad owadów [22].
W ogólnych zaleceniach dotycz¹cych immunoterapii alergii
na jad owadów b³onkoskrzyd³ych zwraca siê uwagê, ze podwy¿szony poziom tryptazy w surowicy krwi oraz wi¹¿¹ca siê z nim w
czêci przypadków mastocytoza stanowi¹ czynniki rozwoju rekacji anafilaktycznej wród pacjentów uczulonych na jad owadów[23].
Podsumowuj¹c badania dotycz¹ce przydatnoci oznaczania
tryptazy w surowicy wskazuj¹ na przydatnoæ takich oznaczeñ w
reakcjach anafilaktycznych i pokrzywkach, w diagnostyce mastocytozy oraz w okrelaniu grup ryzyka wród chorych odczulanych
na jad owadów. Potwierdzona zosta³a przydatnoæ oznaczania
tryptazy w pop³uczynach nosowych i oskrzelowych w próbach
ekspozycyjnych z alergenami. Inne wyniki badañ dotycz¹ce oznaczania jej stê¿enia w surowicy osób z alergi¹ pokarmow¹, atopowym zapaleniem skóry s¹ zró¿nicowane i niejednoznaczne.
Zastosowanie oznaczania tryptazy w innych ni¿ reakcja anafilaktyczna stanach zapalnych zw³aszcza w chorobach autoimmunologicznych jest dodatkowo utrudnione niejasn¹ rol¹ mastocyta w tych schorzeniach.
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