Tryptáza jako diagnostický marker
suspektní mastocytózy
Mastocytóza

Mastocytóza
– nemoc mnoha tváří
Mastocytosis Mastocytóza je vzácné onemocnění. Často
však vzniká podezření na vznik tohoto onemocnění a potřeba
vyšetření na možnou mastocytózu. Mastocytóza se vyskytuje
v různých formách, jako je systémová mastocytóza (SM)
a kožní mastocytóza (CM).1–9

Jakým přínosem může být měření hladin tryptázy
pro pacienty se suspektní mastocytózou?
Výchozí hladiny tryptázy jsou odrazem zátěže organismu
žírnými buňkami. Společně s klinickými nálezy mohou výsledky
tryptázového testu ImmunoCAP™ pomoci:
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•

připustit možnost SM,

•

vyloučit možnost SM.

Jak se mastocytóza diagnostikuje?
Mastocytóza je charakterizována zvýšenými počty žírných
buněk v různých orgánech. Výchozí hladina tryptázy
v oběhu je odrazem počtu žírných buněk. Existují různé
formy mastocytózy.
Systémová mastocytóza
Systémová mastocytóza postihující více orgánů je
závažnější a častější u dospělých než u dětí. Může
se objevit řada různých symptomů, jež mohou často
zahrnovat kožní léze. Vyskytují se rovněž mnohé difúzní
symptomy, jako je bolest vnitřních orgánů, bolesti kostí,
průjem a zvracení, úbytek hmotnosti a kardiovaskulární
příznaky. U většiny různých druhů SM jsou hladiny tryptázy
zvýšené.1–5
Kožní mastocytóza
Kožní mastocytóza, která zahrnuje pouze kožní
symptomy, je častější u dětí než u dospělých, často je
benigní, s růstem obvykle odezní a hladiny tryptázy bývají
v normálním rozmezí.1–5 V případech CM bývají hladiny
tryptázy normální až mírně zvýšené.11
Definice mastocytózy a diagnostická kritéria
Světová zdravotnická organizace (WHO) se shoduje
na definicích různých forem mastocytózy a jejich
diagnostických kritériích.1 Klasifikace zahrnuje hlavní a dílčí
diagnostická kritéria SM. Výchozí hladiny tryptázy v séru
trvale zvýšené nad 20 μg/l (1 μg/l = 1 ng/ml) představují
jedno dílčí kritérium.1
Jako první vyšetření se obvykle používá tryptázový test.

Diagnostická kritéria WHO pro systémovou
mastocytózu1,5
Diagnóza SM
Hlavní kritérium + minimálně 1 dílčí kritérium, nebo
minimálně 3 dílčí kritéria.
• Hlavní kritérium
–– Multifokální denzní infiltráty žírných buněk (≥ 15
–– žírných buněk v agregátech) detekovatelné v řezech
–– kostní dřeně a/nebo jiného extrakutánního orgánu.
• Dílčí kritéria
– V bioptických řezech kostní dřeně nebo jiných
extrakutánních orgánů je > 25 % žírných buněk
vřetenovitých či jiné atypické morfologie nebo
> 25 % všech žírných buněk zastižených ve
stěru z aspirátu kostní dřeně je nezralých či jinak
atypických.
– Průkaz KIT mutace v kodonu 816 v kostní dřeni,
krvi nebo jiných extrakutánních orgánech.
– Žírné buňky v kostní dřeni, krvi nebo jiných
extrakutánních orgánech koexprimují CD25 s nebo
bez CD2 spolu s dalšími markery normálních
žírných buněk.
– Hladina celkové tryptázy v séru je trvale > 20 ng/l
(tento parametr není validní v případě asociované
myeloidní neoplazie).
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Jak se mastocytóza diagnostikuje?
Příklad: Pacient má v anamnéze opakované anafylaxe
po bodnutí hmyzem a zvažuje se u něj jedová
imunoterapie (VIT)
Přechodná zvýšení hladin tryptázy během
závažných reakcí pomáhají potvrdit aktivaci
žírných buněk jakožto příčinu anafylaxe
U tohoto pacienta se opakovaně vyskytla potvrzená
anafylaxe na podkladě aktivace žírných buněk, potvrzená
IgE zprostředkovaná alergie na vosí a včelí jedy a pacient
byl navržen k VIT. Výchozí hladina tryptázy byla trvale
na hladině 40 μg/l (tj. > 20 μg/l) a možná SM byla
vyhodnocena odborným lékařem před zahájením VIT.

Přední alergologické společnosti se shodují na tom,
že SM je rizikovým faktorem vzniku anafylaxe5,10–12 a že
pacienty se SM, kteří rovněž trpí alergií na jedy, je třeba
celoživotně léčit pomocí VIT.

Tryptáza pomáhá připustit možnost systémové
mastocytózy a slouží jako vodítko pro léčbu VIT
V případě tohoto pacienta bylo splněno jedno hlavní
kritérium a jedno dílčí kritérium, a tyto odpovídaly
klinickému nálezu. Odborný lékař stanovil diagnózu SM.

V případě SM bývají hladiny tryptázy nejčastěji zvýšené,
mohou však být i v normálu. V případě CM nejsou
splněna diagnostická kritéria SM, může se však
vyskytovat jedno či dvě dílčí kritéria SM, jako je např.
zvýšená hladina tryptázy.1
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Výchozí hladina tryptázy v séru trvale zvýšená nad
20 μg/l je jedním z dílčích diagnostických kritérií SM
stanovených WHO.1 Hlavní diagnostické kritérium vychází
z biopsie kostní dřeně.

Jak může pomoci tryptázový test?
Příklad: Vylekaný pacient vyhledá pomoc
na dermatologické klinice z důvodu kožních
a gastrointestinálních potíží

Počet subjektů
Number
of subjects

Normální hladina tryptázy pomůže vyloučit
systémovou mastocytózu
Jestliže klinická anamnéza ani vyšetření odborným
lékařem – dermatologem neodpovídají mastocytóze,
ale jednoznačně poukazují na jinou diagnózu, může

tryptázový test s výsledkem v rozmezí normálních hodnot
podpořit negativní diagnózu mastocytózy.1 Objektivní
výsledek testu může také pomoci uklidnit pacienta.
Výchozí hladina tryptázy se u různých zdravých jedinců liší,
nicméně u každého je za normálních okolností v průběhu
času stabilní.12,13
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Distribution Distribuce koncentrací tryptázy v populaci 124 zdravých jedinců měřená tryptázovým
testem ImmunoCAP:14
· Geometrický průměr: 3,4 μg/l
· 95 horní percentil: 11,0 μg/l
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Navržený testovací
algoritmus – jako vodítko
pro vyhodnocení hladin
tryptázy
Kdo
• Pacienti s podezřením na mastocytózu.
• Pacienti, u nichž došlo k anafylaxi.
• Pacienti, u nichž se zvažuje specifická jedová
imunoterapie po předchozích reakcích na včelí a/nebo
vosí bodnutí.
Proč
• Tryptáza je jedním z dílčích diagnostických kritérií SM.1
• Vyšetření hladiny tryptázy slouží jako pomůcka pro
potvrzení aktivace žírných buněk při anafylaxi.
• 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.
Jak
• Výchozí hladina tryptázy v oběhu je odrazem počtu
žírných buněk. Trvalé zvýšení výchozí hladiny tryptázy
nad 20 μg/l je indikací možné poruchy žírných buněk
a WHO ji považuje za jedno z dílčích diagnostických
kritérií SM.

Co je to tryptáza?
Tryptáza je enzym a jedná se o nejhojněji zastoupený
granulární protein v žírných buňkách. V žírných buňkách
se zralá tryptáza uchovává v granulích jako heparinem
stabilizovaný aktivní tetramer.15,16
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 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.2
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 základní hladina
tryptázy v séru je v čase stabilní, lze snadno srovnávat
nejvyšší hladinu tryptázy s hladinou základní.2,3
Pitva
AnZvýšená 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.17
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Tryptázový test ImmunoCAP

Tryptázový 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.2,18
Pro měření výchozí hladiny tryptázy:
Vzorky krve lze odebrat kdykoliv mimo dobu trvání akutní
reakce (před nebo po ní), jak je popsáno výše.3
Omezení výkonu – viz omezení uvedená vnávodu
k použití.
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