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The usefulness of the tryptase estimation in serum in the assessment
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Wprowadzenie. Obiektywne ustalenie rozpoznania alergii pokarmowej
jest trudne i czêsto wymaga wykonania prób prowokacyjnych. Dla
zobiektywizowania ich oceny, próbuje ³¹czyæ siê ich wykonanie
z równoleg³ym oznaczaniem niektórych markerów reakcji alergicznej
w surowicy lub moczu.
Cel pracy. Celem badañ by³o sprawdzenie przydatnoci oznaczania
stê¿enia tryptazy  g³ównego enzymu zlokalizowanego w ziarnistociach
komórek tucznych, dla oceny testu prowokacji alergenem pokarmowym
metod¹ podwójnie lepej, kontrolowanej placebo prowokacji (Double
Blind Placebo Controlled Food Challenge  DBPCFC) u chorych
z nadwra¿liwoci¹ typu alergicznego na pokarmy.
Materia³ i metody. Grupê badan¹ stanowi³o 9 chorych z dobrze
udokumentowan¹ IgE-zale¿n¹ alergi¹ na pokarmy, a grupê kontroln¹
7 osób z dyspepsj¹. U wszystkich pacjentów przeprowadzono test
prowokacji. Stê¿enie tryptazy w surowicy oznaczano metod¹ FEIA
na automatycznym analizatorze UNICAP100. Oznaczenia
prowadzono przed i po 90 minutach od zakoñczenia DBPCFC.
Wyniki. Wartoci wyjciowe stê¿eñ tryptazy w grupie badanej
i kontrolnej nie wykazywa³y istotnych ró¿nic statystycznych. Nie
stwierdzono istotnych zmian stê¿eñ tryptazy po prowokacji
pokarmowej.
Wnioski. Wyniki badania potwierdzaj¹, ¿e pomiar stê¿enia tryptazy
w surowicy nie jest przydatny w ocenie testu prowokacji pokarmowej.
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Introduction. Variability of symptoms and signs make the diagnosis
of food allergy in adults difficult. The gold standard for the diagnosis
of food intolerance remains a double blind placebo controlled food
challenge (DBPCFC). The provocation tests (including DBPCFC),
may be combined with estimation of mediators of allergic reaction in
serum or in urine.
Aim of the study. The aim of the study was to assess the clinical
usefulness of measurement of tryptase in serum in diagnosing of the
food allergy by DBCFC.
Material and methods. DBPCFC was conducted in 9 patients with
food allergy and 7 non-allergic controls. The concentration of tryptase
in the serum before and 90 min. after provocation was measured on
the automatic UNICAP100 analyser.
Results. Tryptase levels before the challenge were similar in allergic
and control patients. After food challenges the tryptase concentrations
did not change significantly.
Conclusions. The concentration of tryptase in serum is not useful
marker for the diagnosis of food allergy.
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Obserwowany w ostatnich kilkudziesiêciu latach
ogromny wzrost chorób o pod³o¿u alergicznym w znacznym stopniu dotyczy równie¿ schorzeñ, u podstaw których le¿y nadwra¿liwoæ alergiczna na pokarmy. Wed³ug
dostêpnych danych czêstoæ wystêpowania alergii na
pokarmy oceniana jest u dzieci na oko³o 5-6%, w populacji osób doros³ych na poziomie 1,9-2,4%, za nietole-

rancji dodatków do pokarmów w zakresie od 0,01% do
0,23% [1]. Mimo braku precyzyjnych raportów epidemiologicznych z poszczególnych regionów, w tym z Polski, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e spostrzega siê sta³y wzrost
narastania czêstoci alergii pokarmowej, zarówno u dzieci, jak i doros³ych.
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Cech¹ charakterystyczn¹ alergenów pokarmowych
jest ich zdolnoæ do wyzwalania ostrych, wzglêdnie przewlek³ych zaburzeñ chorobowych w licznych narz¹dach
i tkankach. W wiêkszoci przypadków pierwsze objawy
alergii pokarmowej pojawiaj¹ siê u ma³ych dzieci nadwra¿liwych na bia³ka mleka krowiego. Historia alergii
pokarmowej rozpoczyna siê najczêciej, jakkolwiek nie
zawsze, w pierwszym okresie ¿ycia, choæ pierwsze objawy mog¹ pojawiæ siê tak¿e w wieku dojrza³ym i byæ pierwsz¹ manifestacj¹ alergii. W 400-osobowej grupie chorych
opisanych przez Wuetricha i wsp., w 70% przypadków
stwierdzono wyst¹pienie pierwszych objawów alergii miêdzy 11 a 40. rokiem ¿ycia [2].
Wystêpowanie objawów ze strony ró¿nych narz¹dów
i uk³adów jest typowe dla alergii pokarmowej u m³odzie¿y i osób doros³ych. Obiektywne ustalenie w³aciwego
rozpoznania bywa niekiedy trudne i czêsto bywa mo¿liwe tylko dziêki wnikliwej i krytycznej ³¹cznej analizie
danych, uzyskanych na podstawie: wywiadów, testów
skórnych, badañ immunologicznych, diet eliminacyjnych
i prób prowokacji. Wród metod powszechnie stosowanych w rozpoznawaniu alergii na pokarmy s¹ testy skórne. Ich czu³oæ i swoistoæ jest ró¿na, zale¿na od rodzaju
testowanego alergenu. Zatem wynik ujemny nie daje pewnoci, ¿e dany alergen pokarmowy nie jest odpowiedzialny za nadwra¿liwoæ typu alergicznego np. tkanek przewodu pokarmowego. Wród metod uznawanych jako
zbli¿one do doskona³oci w rozpoznawaniu alergii na
pokarmy uznaje siê metody prowokacji bezporedniej
podejrzanym alergenem pokarmowym, a zw³aszcza podwójnie lep¹ placebo kontrolowan¹ pokarmow¹ próbê
prowokacji (Double Blind Placebo Controlled Food Challenge  DBPCFC). Próby prowokacyjne maj¹ na celu
wykazanie zwi¹zku przyczynowo-skutkowego miêdzy
spo¿ytym pokarmem a wyst¹pieniem objawów klinicznych, niezale¿nie od mechanizmów patogenetycznych
prowadz¹cych do ich wyst¹pienia. Mimo ¿e DBPCFC
uwa¿ana jest powszechnie za z³oty standard w rozpoznawaniu alergii na pokarm, w ostatnich latach podkrela siê
jej mankamenty, a tak¿e nie zawsze satysfakcjonuj¹c¹
swoistoæ i czu³oæ. Celem zobiektywizowania jej oceny,
próbuje siê ³¹czyæ jej wykonanie z równoleg³ym oznaczaniem niektórych markerów reakcji alergicznej, takich jak
eozynofilowe bia³ko kationowe (Eosinophil Cationic
Protein  ECP) i histamina w surowicy krwi, leukotrieny
i metylhistamina w moczu [3,4].
Celem badañ by³o sprawdzenie, czy oznaczanie stê¿enia tryptazy  g³ównego enzymu zlokalizowanego w ziarnistociach komórek tucznych  mo¿e byæ przydatne przy
ocenie testu prowokacji metod¹ DBPCFC u chorych z nadwra¿liwoci¹ na pokarmy typu alergicznego.
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PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniem objêto 16 osób (13 kobiet i 3 mê¿czyzn).
Grupê badan¹ stanowi³o 9 chorych (7 kobiet i 2 mê¿czyzn w wieku 21-45 lat, rednio 32,44 lat) pacjentów
Kliniki Alergologii i Chorób Wewnêtrznych oraz Przyklinicznej Poradni Alergii Pokarmowej i Zaburzeñ Od¿ywiania z dobrze udokumentowan¹ IgE-zale¿n¹ alergi¹ na
pokarmy. Kryterium w³¹czenia do grupy badanej by³y:
IgE-zale¿na, potwierdzona testami skórnymi i/lub sIgE
lub testami prowokacji, alergia na pokarmy. W wywiadzie w badanej grupie chorych wystêpowa³a pokrzywka,
sezonowy alergiczny nie¿yt nosa, astma oskrzelowa,
obrzêk Quinckego, przewlek³e zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w postaci biegunek i bólów brzucha. Najczêciej stwierdzanymi alergenami uczulaj¹cymi by³y: orzech laskowy (w 6 przypadkach), jab³ko (w 3),
seler (w 3), orzech ziemny (w 2), m¹ka pszenna (w 2),
pomidor (w 2), brzoskwinia (w 2) oraz truskawka (w 1),
jajo kurze (w 1), mleko krowie (w 1), kukurydza (w 1).
Grupê kontroln¹ stanowi³o 7 osób (6 kobiet i 1 mê¿czyzna w wieku 24-25 lat, rednio 24,28 lat) z dolegliwociami ze strony przewodu pokarmowego o charakterze dyspepsji czynnociowej. Kryteriami w³¹czenia do
grupy kontrolnej by³y: brak osobniczych i rodzinnych
cech nadwra¿liwoci typu alergicznego, brak zwi¹zku
przyczynowo-skutkowego wystêpuj¹cych dolegliwoci ze
spo¿ywanymi pokarmami i ujemny wywiad rodzinny
w kierunku chorób atopowych. Kryteriami wy³¹czenia
z badania dla obu grup by³y: wiek poni¿ej 18 lat i obecnoæ innych chorób zapalnych ostrych i przewlek³ych,
zw³aszcza o pod³o¿u immunologicznym. Pacjenci zobowi¹zani byli do odstawienia wszystkich przyjmowanych leków na minimum tydzieñ przed planowanym badaniem, a leków przeciwhistaminowych na minimum
3 tygodnie przed badaniem. W dniu badania pacjenci zg³aszali siê na czczo.
Prowokacja pokarmowa
U wszystkich pacjentów przeprowadzono podwójnie
lep¹, kontrolowan¹ placebo prowokacjê alergenem pokarmowym (DBPCFC), u¿ywaj¹c alergenowo-swoistych
liofilizatów substancji pokarmowych w kapsu³kach
(APIPOL® ). Wybór pokarmu do próby prowokacyjnej
w grupie badanej dokonano w oparciu o dane z wywiadu,
wynik testów skórnych z alergenami pokarmowymi i/lub
ocenê specyficznych przeciwcia³ pokarmowych we krwi.
Doboru alergenu do prowokacji w grupie kontrolnej dokonano w sposób losowy. DBPCFC przeprowadzano na czczo,
wg przyjêtych standardów, wykonuj¹c jednakow¹ liczbê
prowokacji alergenem (verum) i placebo, zwiêkszaj¹c
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dawkê podawanego pokarmu co 30-60 minut o 50-100%,
a¿ do wyst¹pienia objawów klinicznych. Okres obserwacji chorych w warunkach szpitalnych wynosi³ 48 godzin.

akcji dodatniej przy podaniu 8 g alergenu pokarmowego.
W pozosta³ych przypadkach uzyskano wyst¹pienie dolegliwoci przy mniejszych dawkach, po których próbê przerywano. Dolegliwoci wystêpuj¹ce podczas prowokacji
dotyczy³y ró¿nych narz¹dów, zarówno przewodu pokarmowego, uk³adu oddechowego, skóry, jak i uk³adu nerwowego. Natomiast w grupie kontrolnej nie stwierdzono
wystêpowania ¿adnych dolegliwoci.
W grupie badanej przed prowokacj¹ mediana stê¿eñ
tryptazy w surowicy wynosi³a  4,59 µg/l (1,26-8,03 µg/l),
a w grupie kontrolnej  3,98 µg/l (2,26-6,82 µg/l).
W 90 minucie po prowokacji wartoci stê¿enia tryptazy wynosi³y odpowiednio: w grupie badanej  4,001 (1,027,67 µg/l), a w grupie kontrolnej  3,578 (1,89-5,75 µg/l).
W obu badanych grupach obserwowano spadek stê¿enia
tryptazy w 90 minucie po prowokacji (ryc. 1).
W grupie chorych z alergi¹ pokarmow¹ obserwowano spadek stê¿eñ u 8 na 9 badanych (max. o 1,46 µg/l,
min. o 0,06 µg/l), a w 1 przypadku odnotowano wzrost
stê¿enia o 0,41 µg/l. W grupie kontrolnej u wszystkich
badanych odnotowano spadek stê¿enia tryptazy (max.
o 1,07 µg/l, min. o 0,13 µg/l). Porównanie wartoci w obu
grupach przedstawia rycina 2.
Wartoci stê¿eñ tryptazy miêdzy obiema grupami
chorych, a tak¿e przed i po prowokacji, nie wykazywa³y
istotnych ró¿nic statystycznych.

Oznaczanie tryptazy w surowicy
Pomiar tryptazy przeprowadzono z surowicy krwi
¿ylnej w dwóch punktach czasowych: próbki krwi pobierano bezporednio przed rozpoczêciem prowokacji
oraz 90 minut po jej zakoñczeniu. Stê¿enie tryptazy w surowicy oznaczano metod¹ FEIA w oparciu o zestaw firmy Pharmacia-Upjohn Diagnostics AB na automatycznym analizatorze UNICAP100. Czu³oæ metody wynosi
<1 µg/l, a zakres oznaczalnoci na wykresie kalibracyjnym 1-200 ng/l. Stê¿enie tryptazy w ka¿dej badanej próbce wyra¿ano jako redni¹ z dwóch pomiarów. Zestaw
UniCap Tryptase cechuje siê wysok¹ swoistoci¹; stwierdza siê jedynie mo¿liwoæ wyst¹pienia krzy¿owej reakcji z heparyn¹ <0,01%.
Zakres stê¿enia tryptazy u osób zdrowych (badanie
przeprowadzone by³o przez producenta w grupie 129
doros³ych i dzieciach) wynosi³: rednia geometryczna 
5,6 µg/l (9,8 µg/l-13,5 µg/l).
Analiza statystyczna
Badane parametry oceniane by³y testem Ko³omogorowa-Smirnova i mia³y rozk³ad nienormalny, dlatego dane
charakteryzowano przy pomocy mediany, wartoci minimalnej i maksymalnej oraz dolnych (25%) i górnych
(75%) kwartyli. Istotnoæ ró¿nic pomiêdzy parametrami
oceniano testem Ko³omogorova-Smirnova i U MannaWhitneya.

DYSKUSJA
Wród najczêstszych czynników odpowiedzialnych
za zaburzenia chorobowe u osób atopowych, znacz¹ce
miejsce zajmuje alergia pokarmowa. Symptomatologia
alergii na pokarmy jest niezwykle zró¿nicowana i z³o¿ona, co sprawia, ¿e rozpoznanie zwi¹zku przyczynowego
dolegliwoci ze spo¿ywanym pokarmem jest czêsto trudne. Objawy kliniczne mog¹ dotyczyæ jednego narz¹du
lub uk³adu, czêciej jednak równolegle manifestuj¹ siê
wystêpowaniem dolegliwoci ze strony wielu narz¹dów

WYNIKI
U wszystkich chorych z grupy badanej wynik prowokacji metod¹ DBPCFC, zgodnie z przyjêtymi standardami (ocena w skali punktowej), by³ dodatni. Tylko w jednym przypadku grupy badanej osi¹gniêto wyst¹pienie re9
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Ryc. 1. Wartoci mediany stê¿eñ tryptazy u pacjentów z alergi¹ pokarmow¹ i bez alergii przed i po prowokacji alergenem
pokarmowym metod¹ DBPCFC
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Objawy zwi¹zane ze spo¿yciem uczulaj¹cego pokarmu mog¹ byæ nag³e, przebiegaæ gwa³townie i burzliwie.
&
W czêci przypadków s¹ ³agodne, ma³o charakterystyczne i w miarê przed³u¿ania czasu ekspozycji, stopniowo
%
narastaj¹. Powodem wzrostu ich natê¿enia jest pog³êbia$
j¹cy siê stan zapalny narz¹du. Ten charakterystyczny dla
przewlek³ej ekspozycji na uczulaj¹cy pokarm alergiczny
#
stan zapalny cechuje siê obecnoci¹ w nacieku zapalnym
"
szeregu komórek, takich jak eozynofile, leukocyty czy
mastocyty. Te ostatnie odgrywaj¹ niezwykle istotn¹ rolê
!
w rozwoju zapalenia alergicznego. Ich degranulacja jest
manifestacj¹ zarówno pobudzenia zachodz¹cego za porednictwem bodców zale¿nych, jak i niezale¿nych od

IgE. Szczególnie du¿a iloæ mastocytów znajduje siê
w b³onie luzowej ¿o³¹dka i dwunastnicy. Ju¿ w latach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
30. Chevalier zauwa¿y³, ¿e ¿o³¹dek jest typowym narz¹Grupa badana
Grupa kontrolna
dem wstrz¹su. Liczne badania prowadzone w ró¿nych
Ryc. 2. Porównanie stê¿eñ tryptazy w obu grupach badanych orodkach potwierdzi³y, ¿e b³ona luzowa ¿o³¹dka reaguje
przed i po prowokacji alergenem pokarmowym metod¹ natychmiastow¹ reakcj¹ obrzêkowo-krwotoczn¹ na alerDBPCFC
gen wprowadzony fiberoskopowo. Wykazywano równie¿
znaczn¹ aktywacjê mastocytów znajduj¹cych siê w b³o[5]. Dlatego niezwykle wa¿na dla prawid³owego rozpo- nie luzowej ¿o³¹dka, jelita cienkiego oraz obecnoæ chaznania alergii na pokarmy jest standaryzacja metod pro- rakterystycznych dla tych komórek mediatorów w biopwokacji. DBPCFC winna byæ przeprowadzona zgodnie tacie, perfuzyjnym p³ynie jelitowym czy w surowicy
z obowi¹zuj¹cymi standardami przez dowiadczony per- u chorych z potwierdzon¹ alergi¹ na pokarmy [9,10]. U lusonel medyczny w warunkach szpitalnych. Pamiêtaæ rów- dzi wyró¿nia siê dwa typy komórek tucznych w zale¿nonie¿ nale¿y, ¿e zbyt ma³a dawka pokarmu w kapsu³ce ci od rodzaju enzymów znajduj¹cych siê w ich ziarnimo¿e byæ niewystarczaj¹ca do wywo³ania objawów kli- stociach: komórki tuczne typu MCT, zawieraj¹ce jedynicznych i potwierdzenia lub wykluczenia istniej¹cej nie tryptazê i typu MCTC, zawieraj¹ce obok tryptazy szenadwra¿liwoci. Wynik podwójnie lepej doustnej pró- reg innych enzymów. W zale¿noci od rozmieszczenia
by kontrolowanej placebo uznaje siê za dodatni w przy- poszczególnych typów komórek MC dochodzi do zró¿padku wyst¹pienia obiektywnych objawów na badany nicowanego wydzielania poszczególnych mediatorów pod
pokarm przy jednoczesnym braku objawów na placebo. wp³ywem swoistego alergenu. Liczbowy stosunek MCT
I w³anie ta obiektywizacja oceny DBPCFC stanowi pod- do MCTC jest ró¿ny, zale¿y bowiem od rodzaju tkanki,
stawê do dzia³añ podejmowanych przez ró¿ne orodki inny te¿ jest w warunkach zdrowia i choroby. Na ogó³
naukowe, zajmuj¹ce siê problematyk¹ nadwra¿liwoci jednak MCT przewa¿aj¹ w p³ucach i luzówkach przealergicznej na pokarmy, do ³¹czenia próby prowokacji wodu pokarmowego, za MCTC dominuje w skórze. Trypz jednoczesnym oznaczaniem markerów degranulacji ko- taza, nale¿¹ca do mediatorów preformowanych, jest obojêtn¹, tetrameryczn¹ endoproteaz¹ o ciê¿arze cz¹steczmórki tucznej [6,7,8].
B³ona luzowa przewodu pokarmowego, która jest kowym 134 kDa. Tryptaza miêdzy innymi degraduje
miejscem pierwszego kontaktu szkodliwego pokarmu z or- wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP), peptyd zale¿ny
ganizmem cz³owieka, mo¿e reagowaæ w ró¿norodny spo- od genu kalcytoniny (CGRP). Wykazuje tak¿e aktywnoæ
sób, wyzwalaj¹c wiele objawów klinicznych. Ten niezwy- mitogenn¹ w stosunku do fibroblastów oraz wzmaga ekskle zró¿nicowany obraz symptomatologii alergii pokarmo- presjê pierwszej cz¹steczki adhezyjnej ródb³onka naczywej dobrze ilustruj¹ wyniki badañ przedstawione w niniej- niowego (VCAM1). Tryptaza jest enzymem, który mo¿szej pracy. W badanej grupie chorych z nadwra¿liwoci¹ na okreliæ jako typowy dla komórki tucznej. Zlokalizoalergiczn¹ na pokarm w wywiadzie dominowa³y objawy ze wany w rdzeniu ziarnistoci komórek tucznych posiada
strony ró¿nych narz¹dów, takie jak: pokrzywka, alergiczny aktywnoæ trypsynopodobn¹. Wystêpuje w du¿ych ilonie¿yt nosa, astma oskrzelowa czy zespó³ atopowego za- ciach w mastocytach skórnych i p³ucnych, nie stwierpalenia skóry. W wyniku prowokacji swoistym alergenem dza siê jej w bazofilach, eozynofilach, neutrofilach, mopokarmowym charakter wystêpuj¹cych dolegliwoci by³ nocytach i limfocytach [11]. Zatem podwy¿szenie stê¿eniezwykle zró¿nicowany i dotyczy³ ró¿nych narz¹dów. nia tryptazy pozwala wnioskowaæ o zachodz¹cej w orgaBy³y to objawy tak¿e ze strony górnego i dolnego odcinka nizmie degranulacji komórki tucznej.
Wyniki wielu badañ nad przydatnoci¹ oznaczania stêuk³adu oddechowego, skóry, narz¹dów uk³adu trawien¿enia tryptazy jako markera reakcji z nadwra¿liwoci typu
nego, a tak¿e uk³adu nerwowego.
'
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alergicznego nie s¹ jednoznaczne i przekonywuj¹ce. Podwy¿szenie stê¿enia tryptazy w p³ynie pobranym z p³ukania pêcherzykowo-oskrzelikowego (BALT) wykazano po
prowokacji swoistym alergenem u chorych na astmê przy
jednoczesnym braku wzrostu u osób z grupy kontrolnej
[12]. Stwierdzono równie¿ wzrost stê¿enia tryptazy w surowicy w trakcie prowokacji aspiryn¹ u osób z astm¹ aspirynow¹. W badaniach Santosa i wsp. badaj¹cych grupê 8
chorych z nadwra¿liwoci¹ alergiczn¹ na pokarm wykazano zwiêkszenie stê¿enia tryptazy, histaminy i innych
markerów reakcji alergicznej w tkankach jelita pod wp³ywem prowokacji alergenem pokarmowym [8]. Podobne
obserwacje poczyni³ Ohtsuka badaj¹c stê¿enie histaminy
i tryptazy w surowicy krwi u chorych z alergi¹ pokarmow¹ poddanych próbie otwartej prowokacji pokarmowej [13].
W innych badaniach przeprowadzonych w grupie 32
dzieci z alergi¹ pokarmow¹ i zespo³em atopowego zapalenia skóry nie stwierdzono istotnie statystycznie ró¿nic
w stê¿eniu tryptazy przed i po prowokacji uczulaj¹cym
pokarmem [14]. Podobnie Vila i wsp. w grupie 12 cho-
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rych atopowych z objawami systemowymi po spo¿yciu
pokarmów oznaczali tryptazê i ECP w surowicy i linie
przed i po prowokacji. Nie stwierdzili statystycznie istotnych ró¿nic w ich stê¿eniu przed i po prowokacji, jak
i w stosunku do grupy kontrolnej [15].
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wzi¹æ pod uwagê stopieñ nasilenia reakcji alergicznej, jako
¿e wzrost stê¿enia tryptazy w surowicy by³ obserwowany w trakcie silnych reakcji anafilaktycznych [15]. Pomijaj¹c jednak ró¿nicowanie reakcji anafilaktycznej od innych
reakcji systemowych w diagnostyce alergii pokarmowej,
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