Tryptáza jako klinický marker –
pomůcka pro vysvětlení vzniku
závažných reakcí
Alergie na hmyzí jed

Pro tuto aplikaci není výrobek schválen v USA

Jedno bodnutí
může úplně změnit život
Jedy hmyzu z řádu blanokřídlých, běžně tedy včel, vos,
a některých mravenců, mohou vyvolávat závažné reakce
a anafylaxi. Průmerná prevalence anafylaxe po hmyzím
bodnutí se pohybuje okolo 3 %.1 Kromě případů zasahujících
běžnou populaci se vyskytuje též profesní anafylaxe
způsobená bodnutími v takových populacích, jako jsou včelaři,
zahradníci, farmáři, řidiči kamionů a zedníci.1

Zvýšené riziko závažných reakcí na podkladě
mastocytózy
Je bežné, že pacienti se závažnými reakcemi na jedy mají
zvýšenou základní hladinu tryptázy. Význam identifikace těchto
pacientů se zdůrazňuje, neboť u nich existuje predispozice
ke vzniku závažných anafylaktických reakcí. Zvýšené hladiny
mohou – ale nemusí – vznikat na podklade mastocytózy.1,2

2

Jak může pomoci tryptázový test?
Příklad: Pacient, u něhož se rozvinula závažná reakce
po bodnutí hmyzem a který byl odvezen na pohotovost
Jakým přínosem může být měření hladin tryptázy pro
pacienty se suspektní reakcí na bodnutí hmyzem?
Společně s klinickými nálezy mohou výsledky
tryptázového testu ImmunoCAP™ významně pomoci:3,4,5–8
• podpořit klinické zhodnocení potřeby terapie,
• sloužit jako vodítko pro léčbu jedovou imunoterapií (VIT),

• Přechodné zvýšení koncentrace tryptázy krátce po
závažné reakci (v době od 15 minut do 3 hodin), např.
po anafylaxi, je markerem aktivace žírných buněk.9,10,11
• Hladina tryptázy se běžně vrací k výchozí hodnotě
cca 24–48 hodin po úplném odeznění všech klinických
příznaků.10,11
• Výchozí hladina tryptázy je u jednotlivých lidí za
normálních okolností v průběhu času velmi stabilní.12,13

• při rozhodování o celoživotní léčbě.
Zvýšená hladina tryptázy pomáhá potvrdit aktivaci
žírných buněk
5
Měření přechodně zvýšených hladin tryptázy přímo po
reakci může pomoci stanovit, zda k reakci došlo vlivem
aktivace žírných buněk. Je-li výsledek pozitivní, je třeba
uskutečnit další alergologická vyšetření, např. testy na
specifické IgE, aby se zjistil pravděpodobný spouštěč
reakce.3,4

∆-tryptase is ≥ 20 %

Rozdíl mezi nejvyšší a základní hladinou tryptázy
je v tomto dokumentu označen jako delta-tryptáza
(Δ-tryptáza).
Níže je uvedeno schématické zobrazení, jež v zásadě
popisuje, k čemu dochází.
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Potvrzení aktivace žírných buněk, pokud přechodné zvýšení koncentrace tryptázy (Δ-tryptáza) činí minimálně 20 % oproti
výchozí koncentraci plus 2 μg/l.10

Potvrzená aktivace žírných buněk:10 Δ-tryptáza je ≥
20 % výchozí hladiny tryptázy daného jedince + 2 μg/l.
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Tryptáza – marker rizika vzniku
budoucích závažných reakcí

Zvýšená základní hladina tryptázy může poukazovat
na zvýšené riziko vzniku anafylaktických reakcí. Pokud
se zjistí, že výchozí hladina tryptázy daného pacienta
je vysoká, může u něj existovat predispozice ke vzniku
závažných anafylaktických reakcí a je třeba zvážit použití
bezpečnostních opatření, např. autoinjektor epinefrinu
a specifická imunoterapie.3,4,14

Průvodce dalším vyhodnocením mastocytózy
Základní hladina tryptázy je odrazem počtu žírných
buněk a její hodnota se může zvyšovat na podkladě
mastocytózy.9,10,16 Mastocytóza je charakterizována
zvýšenými počty žírných buněk v různých orgánech, jež
mohou být náchylnější ke granulaci a tedy i uvolňování
tryptázy. Klasifikace5mastocytózy zahrnuje různé formy,
např. systémovou mastocytózu a kožní mastocytózu,
které se projevují mnoha různými symptomy, např.
hematologickými příznaky a osteoporózou.16 Výchozí
hladiny tryptázy vyšší než 20 μg/l společně s relevantní
anamnézou by měly vést k dalším vyšetřením možné
mastocytózy.5,6,16

Confirmed mast cell activation: ∆-tryptase is ≥ 20 %
Výchozí hladina tryptázy se u různých zdravých jedinců
ofu každého
the jeindividual’s
own
baseline tryptase + 2 μg/l
liší, nicméně
za normálních okolností
v
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Distribuce koncentrací tryptázy v populaci 124 zdravých jedinců měřená tryptázovým testem ImmunoCAP:15
· Geometrický průměr: 3,4 μg/l
· 95 horní percentil: 11,0 μg/l
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Jak může pomoci tryptázový test?
Příklad: U pacienta se zvažuje specifi cká jedová
imunoterapie po předchozích reakcích na včelí a/nebo
vosí bodnutí
Tryptáza pomáhá:
Podpořit klinické zhodnocení potřeby terapie
Tryptáza může pomoci potvrdit potenciální mastocytózu
u pacientů s alergií na jedy. Primární mastocytóza může
představovat významný rizikový faktor opakovaných
závažných reakcí na jed z hmyzího bodnutí, přičemž
zvýšená hladina výchozí hladiny tryptázy společně s dalšími
klinickými nálezy může indikovat potřebu léčby VIT.3–8,17,18
Jako vodítko při léčbě VIT
Pokud se zjistí, že pacient má vysokou výchozí hladinu
tryptázy, je třeba dbát zvýšené pozornosti při každém
léčebném zákroku, neboť u něj může existovat
predispozice ke vzniku závažných reakcí.19 Dojde-li
k závažné reakci po podání VIT, lze změřit hladinu tryptázy,
aby se potvrdila aktivace žírných buněk.3,4,10

Při rozhodování o celoživotní léčbě
U pacientů s alergií na jedy na podkladě mastocytózy
je třeba zvážit celoživotní imunoterapii, neboť je u nich
zvýšené riziko relapsu, pokud dojde k vysazení VIT.3,4
Interpretace zavedených pokynů
Tryptázu je třeba analyzovat u pacientů se závažnou
reakcí na bodnutí hmyzem v anamnéze. Tryptázu je třeba
měřit u pacientů před zahájením VIT.
– EAACI, AAAAI, WAO, ICON 3–6,8
– EAACI , AAAAI, WAO, ICON 3-6,8
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Navržený testovací
algoritmus – jako vodítko
pro vyhodnocení hladin
tryptázy
Kdo
• Pacienti, kteří se dostaví k lékaři se závažnou reakcí,
např. anafylaxí, po bodnutí hmyzem.
• Pacienti, u nichž se zvažuje specifická jedová
imunoterapie po předchozích reakcích na včelí a/nebo
vosí bodnutí.
Proč
• Vyšetření delta-tryptázy slouží jako pomůcka pro
potvrzení aktivace žírných buněk jakožto příčiny
závažné reakce.
• Zjištění základní hladiny tryptázy slouží jako pomůcka
pro potvrzení toho, zda existuje riziko opakovaných
závažných reakcí na včelí a vosí bodnutí.
• Měření hladin tryptázy je třeba posuzovat společně
s podrobnou anamnézou a s relevantními testy na
specifické IgE protilátky – to vše pomůže stanovit
primární příčinu reakce. Důležité je, že toto měření
může pomoci zabránit potenciálně život ohrožující
expozici látce, jež reakci vyvolává.
• Zjištění základní hladiny tryptázy slouží jako pomůcka
při rozhodování o léčbě, jako je VIT, a při zhodnocení
bezpečnosti a účinnosti VIT. U pacientů s alergií na jedy
a s anamnézou závažných reakcí (zvláště těch, kteří
mají primární mastocytózu) lze zvažovat celoživotní
léčbu VIT.
Jak
• Vzorek 1 (nejvyšší hladina): co nejdříve po vzniku
reakce (15 minut až 3 hodiny).
• Vzorek 2 (výchozí hladina): po kompletním odeznění
všech klinických příznaků (cca 24 až 48 hodin nebo
později).
• Aktivace žírných buněk je potvrzena, jestliže: Δ-tryptáza
(nejvyšší – výchozí) je ≥ 20 % výchozí hladiny tryptázy
daného jedince + 2 μg/l.
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Co je to tryptáza?
Tryptáza je enzym a jedná se o nejhojněji zastoupený
granulární protein v žírných buňkách. V žírných buňkách
je zralá tryptáza uložena v granulích jako heparinem
stabilizovaný aktivní tetramer.20,21
Proformy α-tryptázy a ß-tryptázy se nepřetržitě vylučují
do oběhu a tvoří základní hladinu tryptázy daného jedince
v séru nebo plazmě. Každý jedinec vykazuje svou vlastní
jedinečnou výchozí hladinu celkové tryptázy, která je
obvykle v průběhu času stabilní.12,13
Tryptáza jako diagnostické kritérium systémové
mastocytózy
Výchozí hladina tryptázy v oběhu je odrazem počtu
žírných buněk. Trvalé zvýšení základní hladiny tryptázy
nad 20 μg/l je indikací možné poruchy žírných buněk
a WHO ji považuje za jedno z dílčích diagnostických kritérií
systémové mastocytózy.16
Tryptáza jako marker aktivace žírných buněk
Lidské žírné buňky hrají ústřední roli v zánětlivých
procesech a v závažných reakcích, jako je anafylaxe. Když
dojde k aktivaci žírných buněk, např. během alergických
reakcí zprostředkovaných IgE, žírné buňky uvolňují látky,
jako je histamin a tryptáza, do okolních tkání a do krve.
Histamin je dobře známý mediátor vyvolávající alergické
symptomy.9
Zatímco histamin nelze vzhledem k jeho rychlé degradaci
prakticky použít jako marker aktivace žírných buněk,
tryptáza zůstává stabilní a funkční po dobu několika hodin.
Díky této stabilitě tryptáza představuje užitečný nástroj pro
potvrzení účasti žírných buněk v závažných reakcích, jako
je anafylaxe. Vzhledem k tomu, že výchozí hladina tryptázy
v séru je v čase stabilní, lze snadno srovnávat nejvyšší
hladinu tryptázy s hladinou výchozí.9,10
Pitva
Zvýšená hladina tryptázy byla popsána u pacientů, u nichž
se mělo za to, že zemřeli v důsledku anafylaxe. Aby bylo
možno stanovit, zda se skutečně jedná o tento případ,
je třeba změřit hladinu tryptázy co nejdříve po smrti
a případně v určitých intervalech poté.22

Tryptázový test ImmunoCAP

Tryptátový test ImmunoCAP měří celkovou hladinu
tryptázy uvolňované žírnými buňkami do oběhu.
To umožní měřit přechodná zvýšení hladin tryptázy
po anafylaktické reakci i stanovení výchozí hladiny
tryptázy daného jedince.
Tryptázový test ImmunoCAP měří všechny formy
tryptázy.
Odběr vzorku
Rozmezí měření je 1–200 μg/l a potřebné množství séra
nebo plazmy na jeden test činí 40 μl. Použít lze vzorky
plazmy i séra z žilní krve. Odběr krve ani příprava vzorků
nevyžaduje žádné zvláštní postupy.
Načasování
Pro potvrzení aktivace žírných buněk:
Vzorky krve je třeba odebrat co nejdříve po vzniku
reakce, a to v době od 15 minut do 3 hodin od nástupu
příznaků anafylaxe. Zvýšené hladiny tryptázy lze zpravidla
detekovat do 6 hodin od anafylaktické reakce; k návratu
k výchozí hladině pak dochází cca 24–48 hodin po
kompletním odeznění všech klinických příznaků.11,9
Pro měření výchozí hladiny tryptázy:
Vzorky krve lze odebrat kdykoliv mimo dobu trvání akutní
reakce (před nebo po ní), jak je popsáno výše.10
Limitations of procedure – please refer to
limitations contained in Directions for Use.
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