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Tryptas 
 
 
Indikation 
Misstanke om anafylaxi. 
Vid systemisk mastocytos och vissa hematologiska sjukdomar t.ex. akut eller kronisk myeloisk 
leukemi, hypereosinofilt syndrom och myelodysplastiskt syndrom kan förhöjda nivåer ses.  
Inför immunterapi med insektsgifter. 

 
 
Medicinsk information 
Humana mastceller spelar en central roll i inflammatoriska processer. Den högsta koncentrationen av 
mastceller finns i huden (dermis), i tunntarm (mukosa och submukosa), i alveolära och bronkiella 
vävnader samt i nässlemhinnan. Vid allergiska reaktioner ökar antalet mastceller snabbt i det 
drabbade området. Allergener är de vanligaste triggerfaktorerna för mastcellsaktivering genom en IgE 
beroendemekanism. En rad olika biologiskt aktiva mediatorer frisätts varav en är tryptas. Detta enzym 
som är ett endoproteas, ligger lagrat i sekretoriska granula. Frisättningen avspeglar mastcellsaktivitet. 
Mastcellerna kan även aktiveras av andra endogena och exogena stimuli genom en icke-IgE-
beroende mekanism. Exempel på detta kan vara fysikaliska faktorer (värme, kyla, ansträngning), 
opiater, röntgenkontrastmedel, anafylatoxiner (C3a och C5a),neuropeptider och neurotransmittorer 
vilka även kan frisätta tryptas.  
Tryptas indikerar mastcellsaktivering, men skiljer inte på mekanism och orsak. Det finns både α- och 
β-tryptas. Vid mastcellsdegranulering frisätts β-tryptas och tjänar som klinisk markörpå 
mastcellsaktivering. Analysmetoden mäter total tryptas. 
 
Tryptas kan även mätas postmortem inom 48 h från dödsögonblicket för att utreda oklara dödsfall. 
Provet ska då tas från lårblod och ej från hjärtblod. 

 
 
 
Metod 
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA). Anti-tryptas är kovalent kopplat till en ImmunoCAP (en fast fas 
bestående av ett cellulosaderivat) och reagerar med tryptas i tillsatt patientserum. Efter tvättning 
tillsätts enzymmärkta antikroppar mot tryptas. Efter inkubering tvättas obundet enzymmärkt anti- 
tryptas bort och det bundna komplexet inkuberas med en framkallningslösning innehållande substrat. 
Konjugerat enzym reagerar med substrat vilket ger upphov till en fluorescerande produkt. Reaktionen 
avbryts med en stopplösning och fluorescensen i provet mäts därefter. För att klassificera 
testresultaten jämförs fluorescensen i patientserum med fluorescensen i en standard som körs 
parallellt. 
 
 
 
Referensintervall 
Test   Enhet negativt positivt 
Tryptas   μg/L ≤11.4 >11.4 
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