
                      

 
 

LA TRIPTASA 
 

  

 

 La triptasa és l'endopeptidasa més abundant en els grànuls de secreció de mastòcits i 
 basòfils i és  alliberada tant per estímuls mediats per IgE com per estímuls no immunològics. Els 
 gens que la codifiquen i la seva estructura es van caracteritzar en la dècada dels vuitanta. Les 
 cèl·lules on principalment s'emmagatzema són els mastòcits que segreguen alfa-triptasa i beta- 
 triptasa. Generalment amb el terme triptasa es fa referència a aquesta última. 

 
 La triptasa s'ha relacionat amb una gran varietat de trastorns, sobretot de tipus inflamatori. 

 Diferents estudis suggereixen a més un paper en la inflamació al·lèrgica de les vies respiratòries, 
 també en l'angiogénesis, ja que promou el creixement capil·lar i pot ser un mitògen de cèl·lules 
 endotelials i en la fibrosi a l'ésser un mitògen per a fibroblastos i poder estimular la síntesi de 
 col·lagen. 

  
 La triptasa té gran importància com a marcador en episodis greus d'anafilaxi i en 

 patologies com la mastocitosi. Es pot mesurar la triptasa total entre quinze minuts i dues hores 
 després de l'anafilaxi. L'ideal és comparar-la amb una mostra basal de sèrum en la qual els nivells 
 oscil·len entre 1 i 11.4 ng/ml. 

 
S'ha intentat relacionar els nivells de triptasa amb diferents patologies. No existeix correlació 

 entre l'asma o la rinitis amb els nivells de triptasa. 
. 

Diverses patologies cursen amb triptasa elevada. En un procés anafilàctic, episodi agut 
 resultant d'una reacció al·lèrgica sistèmica potencialment mortal, mediada per fenòmens 
 immunològics, els nivells de triptasa madura (beta-triptasa) poden elevar-se enormement en 
 comparació amb els nivells basals. Els pacients diagnosticats de mastocitosis sistèmica, un trastorn 
 per hiperplàsia mastocitària clonal presenta una triptasa clarament elevada (>20 ng/ml). Recentment 
 s'ha descrit la síndrome d'activació mastocitària (SAM) que es caracteritza per l'aparició de diversos 
 símptomes cutanis, gastrointestinals i cardiovasculars en pacients en els quals s'han descartat altres 
 causes. Un dels criteris diagnòstics consisteix que els nivells de triptasa en sèrum augmenten durant 
 els episodis aguts. Per tant, els nivells elevats de triptasa poden reflectir un augment de la càrrega 
 dels grànuls dels mastòcits, un augment de la producció i alliberament de triptasa o una producció 
 aberrant de la proteïna. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



SÍNDROME DE L'ACTIVACIÓ MASTOCITÀRIA (SAM): 

 
 

És una alteració / desordre recentment reconeguda amb diverses manifestacions clíniques 
sistèmiques. 
 
El mastòcit és una cèl·lula del sistema immune que s'origina a la medul·la òssia; juga un paper 
important en les reaccions al·lèrgiques i en l'anafilaxi. Es podria dir que en malalties al·lèrgiques, en 
les urticàries i al SAM el mastòcit està "malalt". 
 
La Síndrome d'Activació mastocitària es caracteritza per símptomes i signes que ocorren en alliberar 
substàncies produïdes pel mastòcit. Aquestes substàncies són capaces de generar picor, faves i 
inflamació de llavis, parpelles o genitals. 
 
Altres símptomes poden ser: mal de cap, dificultat en la concentració i pèrdua de memòria. 
 
A nivell intestinal pot aparèixer diarrea o còlics. 
 
Diagnòstics: 

▪ De vegades la dificultat en el diagnòstic del SAM es presenta perquè no tots els pacients 

presenten afectació cutània o digestiva, sinó que de vegades es manifesten en ocasions 

puntuals, i apareixen símptomes severs com hipertensió, dificultat respiratòria, pèrdua de 

coneixement ... 

▪ Pel diagnòstic d'aquesta alteració mastocitària disposem avui en dia de diversos mètodes. 

o En primer lloc s'ha de fer un interrogatori minuciós dels símptomes i signes. 

o Haurà de realitzar proves per comprovar o descartar sensibilització al·lèrgica, analítica 

general i específica per alteracions del mastòcit. Aquesta consisteix a mesurar les 

substàncies que allibera el mastòcit: la triptasa. Els valors elevats d'aquesta 

requereixen la realització d'un examen de la medul·la òssia, ja que és l'única forma de 

valorar el mastòcit i la seva alteració. 
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