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Abstrakt 

Anafylaxi är en kraftig överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande om den inte behandlas 

i tid. I dagsläget finns inget test som snabbt kan bekräfta en anafylaxi. Detta projekt syftar till att 

ta fram en teori för ett snabbtest som kan bekräfta anafylaxi och semikvantitativt bedöma dess 

allvarlighetsgrad. Testet är menat att utföras på sjukhus efter påbörjad behandling för att bekräfta 

diagnosen anafylaxi. 

 

Under anafylaxi aktiveras mastceller som utsöndrar biologiska substanser som man kan mäta 

nivåerna av. I denna rapport diskuteras behovet av ett snabbtest inom sjukvården i form av en 

marknadsanalys, lämpliga markörer att mäta nivåerna av och lämplig analysmetod för hur ett test 

ska utformas. Förslaget anger proteaserna ß-tryptas, karboxypeptidas A3 samt chymas som de 

markörer snabbtestet ska använda sig av och testets utformning grundar sig på Thermo Fisher 

Scientifics befintliga test ImmmunoCAP® Rapid. Marknadsanalysen anger de krav som 

sjukvården ställer på testet och förslag på modifiering av ImmmunoCAP® Rapid ges. Ett väl 

fungerande snabbtest skulle vara attraktivt inom sjukvården och generera en bättre 

patientanpassad behandling. 
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Tillkännagivande 

Projektgruppen vill tacka alla som har tagit sig tid att hjälpa till med projektet. Feedback från 

läkare och sjukvårdspersonal har varit otroligt värdefull för vårt projekt, inte minst i 

marknadsanalysen. Utan er hade detta projekt inte varit möjligt.  

Speciellt tack till Alex Karlsson Parra, Janne Björkander, Johan Rönnelid, Lars Gottberg, 

Malgorzata Karawajcyk, Susann Järhult, Theo Gülen och Tony Hansson för ert engagemang och 

er kunskap.  

Tack även till vår handledare Jan Andersson, beställarrepresentant Johan Ledin och Anders 

Sjölander för er vägledning. 
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Inledning 

Projektet för utveckling av ett snabbtest för utredning av anafylaxi utdelades av Thermo Fisher 

Scientific och syftet med denna rapport är att delge beställarföretaget med förslag på en ny 

utvecklingsbar produkt. I denna projektrapport beskrivs hur proteaser kan användas för att 

bekräfta anafylaxi samt vilka mättekniker som är lämpliga att använda.  

 

Vissa av de substanser som utsöndras från mastceller vid anafylaxi är proteaser, exempelvis 

tryptas, chymas och karboxypeptidas A. Dessa är mastcellspecifika
1
 och är därför lämpliga att 

använda som markörer i ett snabbtest. Detektion av dessa substanser hos en patient med 

anafylaktiska symptom kan därför bekräfta anafylaxi och ger en bättre patientanpassad 

behandling. Mastceller beskrivs närmare under ”Lämpliga markörer”. 

 

Då snabbtestet ska användas inom sjukvården innefattar marknadsanalysen råd och synpunkter 

från läkare samt specialister inom immunologi och allergologi, för att ta reda på behovet.  

 

Snabbtestet bör göras så snart behandling har påbörjats och resultatet ska kunna tolkas kort 

därefter. Det är viktigt att kunna utreda anafylaxi samt bestämma reaktionens allvarlighetsgrad 

innan patienten lämnar sjukhuset, för att ge en mer patientanpassad behandling. En patient som 

har utsatts för anafylaxi ska exempelvis kunna utrusta med en adrenalinpenna för självhjälp vid 

eventuella framtida anafylaxi. 

 

Anafylaxi 

Klinisk definition av anafylaxi: 

 

Akut, snabbt insättande systematisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem som är 

livshotande om den inte behandlas i tid (1,2).  

 

Anafylaxi kan vara allergiskt eller icke-allergiskt orsakad och skiljer sig från vanlig allergisk 

reaktion då fler än ett organ är inblandade vid anafylaxi. Uppskattningsvis drabbas 0,05-2 % av 

världens befolkning någon gång av anafylaxi (3,4). 

 

Anafylaxi är så akut och chockartad att det inte är möjligt att bekräfta en diagnos innan 

behandling. Respirationssystemet och blodcirkulationen rubbas och ödem
2
 kan i vissa fall 

framträda. Illamående, svullna läppar och luftvägar är också vanliga symptom. Det är tacksamt 

när synliga symptom på huden framträder eftersom dessa i kombination med övriga fysiska 

symptom är en god indikation på att det verkligen är anafylaxi en person drabbats av (5).  

                                                
1
 Substanser som endast förekommer hos mastceller. 

2
 Svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnader (hudrodnader). 
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Allergen är den biologiska substans som utlöser en allergisk reaktion. Allergener är en typ av 

antigen som bland annat kan komma från födoämnen, läkemedel (främst antibiotika) och 

insektsbett, reaktionen kan även förvärras av fysisk aktivitet (utövad under extrema förhållanden 

eller i kombination med intag av viss föda). Högriskklassade födoämnen är bland annat 

jordnötter, mjölk, ägg och skaldjur. Alla kan råka ut för anafylaxi men människor med astma 

eller andra atopiska
3
 sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar är känsligare än andra (3,6). 

 

Behandling av anafylaxi är densamma oavsett vad som har utlöst reaktionen. Vid mildare 

reaktioner används histaminer och vid allvarligare fall injiceras adrenalin intramuskulärt. 

Personer som en gång har drabbats av anafylaxi ordineras adrenalinpenna
4
 som används för att 

injicera adrenalin vid symptom. Efter injicering av adrenalin med hjälp av adrenalinpenna måste 

dock alltid sjukhus uppsökas (7).  

 

Sjukvårdens åsikter och förväntningar  

Projektgruppen har under projektets gång haft epostkorrespondens med läkare vid sjukhus runt 

om i landet. Vid tre olika tillfällen har frågor skickats ut för att undersöka behovet av ett 

snabbtest, vilka krav det behöver uppfylla, och om läkare skulle vara intresserade av ett sådant 

test för att bekräfta anafylaxi. Vid ett tillfälle hölls även ett möte med en immunolog vid 

Rudbecklaboratoriet i Uppsala, för att söka svar på fler frågor kring analyser och tester. 

Responsen har varit god och de som projektgruppen har varit i kontakt med anser att detta är en 

viktig och högaktuell frågeställning. De läkare som kontaktades har kunnat bidra med 

information om lämpliga markörer och analysmetoder.  

Janne Björkander, professor i allergisjukdomar vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping, nämner att 

det idag finns problem med halvhöga tryptasnivåer som är svåra att tolka och att ytterligare 

information om denna patientgrupp skulle vara ytterst värdefull. Patienter med hög risk för 

anafylaxi ska kunna utrustas med adrenalinpenna, men man vill samtidigt inte påtvinga 

människor detta i onödan eftersom denna “säkerhet” även innebär en extra dödsrisk. Enligt Janne 

Björkander fungerar det tryptastest som finns idag dåligt eller inte alls för födoämnesallergi och 

testsvaret kommer dessutom inte förrän efter ca 14 dagar. Lars Gottberg, överläkare vid lung- 

och allergimottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, menar att ett test skulle ge stöd vid 

ställningstagande till diagnos och behandling. 

Theo Gülen är biträdande överläkare, lung- och allergikliniken vid Karolinska 

Universitetssjukhuset Huddinge. Theo Gülen, Lars Gottberg och Janne Björkander anser att ett 

snabbtest vore bra då det inte alltid är möjligt att bekräfta anafylaxi efter kliniska fynd och att det 

                                                
3
 Allergier och eksem 

4
 Autoinjektor innehållande adrenalin 
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skulle vara mycket bra för mer akut diagnostik. Janne Björkander tycker att det skulle vara bra 

med ett snabbtest då man snabbt skulle kunna ställa differentialdiagnoser
5
 till anafylaxi. Lars 

Gottberg anser även att ett snabbtest skulle kunna underlätta att ställa differentialdiagnos mot 

andra akuta tillstånd som till exempel svimning, hyperventilation, hjärtinfarkt, lungemboli, 

epilepsi och aspiration av föda. Theo Gülen anser att det finns ett behov av att kunna bekräfta om 

en reaktion är förenlig med anafylaxi, däremot tycker han inte att det finns ett behov av att 

bedöma allvarlighetsgraden av anafylaxi. 

 

Testets utformning 

Analysmetoden projektgruppen anser är mest användbar är av typen immunoassay
6
 och 

principen bakom denna metod bygger på tre komponenter: ett capture(fångst)-system, en analyt, 

samt ett detektionssystem (8). Capturesystemet är anpassat för en specifik analys och består av 

en komplementär reaktant (antigen eller antikropp) som är immobiliserad på en yta av lämplig 

matris genom adsorption eller kovalent bindning. Analyten är den substans som systemet är 

designad till att mäta, vilket kan vara antingen en antikropp eller en antigen. Detektionssystemet 

utgörs av en färgförändring där färgstyrkan motsvarar mängden fångad analyt (9). 

 

Lämplig utrustning för att detektera och mäta nivåerna av markörer säger Lars Gottberg är ett 

enkelt kit, ungefär som ImmunoCAP® Rapid (se beskrivning s12). Malgorzata Karawajcyk, 

överläkare klinisk kemi vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala, säger att instrumentet 

ska vara litet, fungera i olika lägen (horisontellt, vertikalt), tåla vibrationer (om man vill använda 

den i ambulans eller i helikopter), samt vara lätt att avläsa. Hon menar att om man vill ha det 

väldigt enkelt kan det endast ha en line blot för visuell avläsning, men att en avläsningsmaskin 

som ger en siffra ger ett mer exakt resultat.  

Krav på snabbtestet 

Det finns vissa krav som bör ställas på ett snabbtest för att bekräfta anafylaxi. Janne Björkander 

anger att det måste vara reproducerbart. Susann Järhult, PhD, Institutionen för medicinska 

vetenskaper, specialistläkare invärtesmedicin och akutsjukvård vid Akademiska 

universitetssjukhuset i Uppsala, nämner att testet måste ha hög specificitet. Utöver detta anger 

Lars Gottberg att ha ett högt positivt och negativt predikativt värde är att föredra och Theo Gülen 

säger att det även ska vara mastcellspecifikt och inte får vara positivt vid något annat tillstånd än 

vid anafylaxi. 

 

  

                                                
5
 Att utesluta andra sjukdomar med liknande symptom när en diagnos ska fastställas. 

6
 Immunoassay är en laborationsteknik där man använder sig av bindningen mellan ett antigen och dess homologa 

antikropp. 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X43:32
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X43:32
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Om det idag skulle finnas ett snabbtest för att bekräfta anafylaxi så finns det enligt Janne 

Björkander många olika situationer att ta hänsyn till. Dels beror det på när patienten kommer in 

till sjukhuset och om anafylaxin är fullt utvecklad. Om anafylaxin är fullt utvecklad så finns det 

antagligen inget större behov att i akutläget göra ett snabbtest, men väl senare för att bedöma 

reaktionens svårighetsgrad. Han anser även att om man tidigt kan veta om just denna anfylaxi 

kommer att progrediera
7
 snabbt eller långsamt så är det intressant ur allmän aktivitetssynpunkt 

på sjukhuset. Om anafylaxin progredierar snabbt skulle patientens läkare behöva planera för om 

det behövs hjälp från flera sjuksköterskor eller förbereda för eventuell hjälp från 

intensivvårdsavdelningen. 

 

Theo Gülen säger att det vore tillräckligt med ett semikvantitativt testresultat som kan bekräfta 

om en reaktion är förenlig med anafylaxi, eftersom siffror oftast inte stämmer som mått på 

reaktionens svårighetsgrad. Alex Karlsson Parra, docent och överläkare klinisk immunologi och 

transfusionsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, menar att snabbtestet ska bedöma 

utslagets styrka semikvantitativt, till exempel färgindikation där intensiteten motsvarar den 

förhöjda markörnivån.  

Tidsram för testresultat 

Beroende på i vilket syfte testet ska användas ställs olika krav på testtiden. Malgorzata 

Karawajcyk säger att om testet avser vägledning för vidare behandling måste det vara väldigt 

snabbt och ta mellan 1-5 minuter att utföra. Men om testet är avsett för att endast bekräfta 

diagnos, vilket detta projekt syftar till, bör det utföras 10–15 minuter efter påbörjad behandling, 

då erhålls resultatet strax efter att akuta behandlingsåtgärder har satts in, vilket är bra ur logistisk 

synvinkel. Om det finns tillgång till testapparatur dygnet runt bör provresultatet kunna erhållas 

inom 30-45 minuter. Önskvärt vore om resultatet finns inom 20-30 minuter. Lars Gottberg anser 

att testresultatet bör finnas till hands inom 5 minuter. Anders Sjölander på Thermo Fischer 

Scientific, anser att ett testresultat bör finnas tillhands innan patienten lämnar sjukhuset och att 

uppskattad testtid bör hållas inom ramen 2-3 timmar. 

 

Ett provresultat har störst värde för fortsatt utredning och det skulle därför vara värdefullt med 

ett testresultat som finns tillgängligt för vägledning innan fortsatt behandling, anser Lars 

Gottberg, Theo Gülen och Tony Hansson, projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, 

genetik och patologi, genomik, vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala. 

  

                                                
7
 Används inom medicinen för att beskriva något som utvecklas, tillväxer eller framåtskrider. En sjukdom kan 

exempelvis ha ett progredierande förlopp.  

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X39:88
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X39:88
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Behörig sjukvårdspersonal 

För att testet ska bli accepterat måste det vara enkelt att utföra, säger Lars Gottberg och 

Malgorzata Karawajcyk. Janne Björkander anser att ett snabbtest bör utföras av sjuksköterska 

eller undersköterska på akutmottagningen, helst i akutrummet. Lars Gottberg och Malgorzata 

Karawajcyk instämmer och poängterar att det viktigaste är att den som ska utföra testet får en bra 

utbildning, dels i hur man praktiskt utför testet och dels i hur man tolkar resultatet. Det enklaste 

är förstås om en sjuksköterska kan göra det på plats. 

Lokal för utförande 

Alex Karlsson Parra föreslår att man tar ett första blodprov efter att patienten som kommit till 

akutmottagningen med anafylaktiska symptom har behandlats med adrenalin. Testet ska ge ett 

resultat utan att behöva skickas till ett laboratorium. Eftersom testet är så pass litet och behändigt 

går det bra att utföra i patientrum på sjukhuset. I dagsläget utförs redan liknande tester på till 

exempel blodsocker och hjärtenzymer. 

Lars Gottberg säger att testet bör utföras på mottagningen medan Malgorzata Karawajcyk menar 

att det beror på syftet, om ett kvantitativt resultat önskas kan det utföras på laboratorium. Det 

skulle vara praktiskt möjligt att utföra testet utanför sjukhuset men Alex Karlsson Parra menar att 

det finns en viss risk förenad med detta förfarande beroende på vem som ska tolka resultatet, 

eftersom resultat alltid kan feltolkas.  

På akuten och vårdcentraler finns ofta provtagningsrum med möjlighet till enklare analyser där 

vederbörande undersköterska, sjuksköterska eller läkare kan utföra testet. Janne Björkander 

menar att tillgången på laboratoriepersonal inte får begränsa användningen till tid eller rum, 

särskilt viktigt är det på kvällar och nätter. Det är viktigt att det inte krävs ett laboratorium för att 

få testresultatet, eftersom det finns många mottagningar inom primärvården som är öppna även 

efter att laboratoriet stängt. Om transporten till sjukhuset är lång vore det även lämpligt att kunna 

utföra testet i ambulans, helikopter eller direkt på plats säger Janne Björkander. 
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Tolkning av resultat 

Lars Gottberg menar att en avläsningsmaskin lik ImmunoCAP® Rapid Reader
8
 sannolikt ger 

bäst resultat, med liten andel falskt negativa och positova testsvar. Hindret är dock dels 

ekonomiskt, dels logistiskt. ImmunoCAP® Rapid Reader är dyr och dessutom gäller det att 

hitta ett utrymme där maskinen kan placeras, vilken är svår att ha i ambulans eller helikopter. 

Theo Gülen menar att man helst vill ha ett exakt numeriskt värde i stället för ett kategoriserat 

svar, även om detta tydligt påverkar priset. Janne Björkander anser att ett snabbtest för att 

bekräfta anafylaxi borde vara lätt att avläsa utan en maskin. 

Uppföljningstest  

Lars Gottberg och Theo Gülen anser inte att det är nödvändigt med ett uppföljningstest några 

timmar senare, för att studera förändringen av markörnivåerna. Det uppföljande testet skulle 

främst vara till för att finna patienter med mastocytos, som inte är akut. Lars Gottberg säger att 

det är bättre att ta ett prov för det senare med vanlig laboratoriediagnostik.Theo Gülen menar att 

det i vissa sällsynta fall kan behövas ett uppföljningstest. 

Anafylaxi kan orsakas av födoämnesallergener som inte alltid ger förhöjda β-tryptasnivåer i 

blodet, till exempel om reaktionen sker lokalt. Därför föreslås att om snabbtestet inte indikerar 

förhöjt β-tryptas ska ett andra snabbtest utföras några timmar senare för att kunna detektera 

chymas och karboxypeptidas A3, vars koncentrationer når sitt maximala värde senare än β-

tryptas (β-tryptas, chymas och karboxypeptidas A3 beskrivs närmare i avsnittet ”Lämpliga 

markörer”). 

Janne Björkander är positiv till att det utförs ett andra test för att kunna bekräfta att den 

anafylaxin är över och för att det möjligen kan hjälpa att varna för reaktioner som sker i två 

faser. Han föreslår att ett andra test utförs efter 4, 12 eller 24 timmars övervakning för olika 

svårighetsgrader av anafylaxi i samband med hemgång, men att ekonomiska prioriteringar kan 

göra att alla kanske inte är lika positiva till att ett uppföljande test utförs. 

Introduktion i sjukvårdsrutiner  

På ett sjukhus tjänstgör många människor som arbetar både dagtid och nattetid. Det gäller 

därför att hitta ett effektivt sätt för att informera och utbilda de som kan tänkas utföra testet, 

säger Anders Sjölander. Johan Rönnelid, överläkare Klinisk immunologi och 

transfusionsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tror att om testet kommer i klinisk 

användning kan det användas på alla typer av sjukhus. 

 

                                                
8
 Maskin som avläser ImmunoCAP  Rapid-tester. 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X39:88
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X39:88
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Janne Björkander säger att det nog inte kommer vara något större problem att introducera ett 

snabbtest i sjukhusrutinerna. Om testet är lätt att utföra och inte allt för dyrt kommer ett 

snabbtest troligtvis att sälja sig självt och ändra rutinerna på sjukhus därefter. Det är alltid 

populärt att snabbt kunna verifiera en diagnos. 

 

Tekniken bakom ImmunoCap Rapid® 

Thermo Fisher Scientific har i nuläget ett kvalitativt allergitest kallat ImmmunoCAP® Rapid (se 

fig.1 nedan) vars uppgift är att mäta specifika Immunoglobil E (IgE)-antikroppar i helblod, 

serum och plasma hos barn och vuxna. Testet är ett lateralt flödestest, vilket innebär att provet 

rör sig med hjälp av kapillärkraften (10,11). Den stora fördelen med den här typen av test är att 

de kan utföras på 20 minuter och identifierar vilka allergen som ger en reaktion. ImmunoCAP® 

Rapid består av två brunnar, en för blodprovet som filtrerar bort röda blodkroppar och en för 

“Developer Solution”, samt två rektangulära fönster med nitrocellulosamembranremsor vilka 

innehåller allergenområdena. Högst upp på remsorna finns ett tjockare membranfilter som skapar 

en sugkraft för att provet ska vandra mot linjerna av specifika antigen. Varje testfönster 

innehåller ett kontrollområde (10). Mellan brunnarna finns ett område som fungerar som ett 

detektionssystem bestående av guldpartiklar länkade till anti-IgE-antikroppar (11)  

 

 
Figur 1. Bilden ovan illustrerar ImmunoCAP® Rapid. 

Principen bakom ImmunoCAP® Rapid är att fånga den specifika IgE-antikroppen mellan dess 

antigen och en antikropp. I det här fallet är de olika antigen bundna till nitrocellulosan som 

parallella tvärlinjer från långsida till långsida (10,11). När provet vandrar längs membranet 

binder de specifika IgE-antikropparna till deras respektive antigen (11). Efter 5 minuter tillsätts 

“Developer Solution” som frisätter guldpartiklarna länkade till anti-IgE och som fungerar som 
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färgmarkör. När 15 minuter passerat eller en tydlig linje syns i kontrollområdet är testet klart, om 

linje uteblivit i kontrollområdet är testet inte tillförlitligt och bör göras om. Testet är mycket 

enkelt både tekniskt och praktiskt. Blodprovet tas från fingertoppen av kvalificerad personal 

(12).  

Snabbtestet – en modifiering av ImmunoCAP Rapid 

Idén är att snabbtestet för bekräftelse av anafylaxi ska bygga på samma princip som 

ImmmunoCAP® Rapid-testet, det vill säga att testet ska vara ett lateralt flödestest med liknande 

utförande. Till skillnad från ImmmunoCAP® Rapid kommer testet låta ett antigen att bindas in 

mellan två antikroppar. I snabbtestet kommer det att räcka med endast en remsa då färre antal 

markörer kommer att användas, den kommer att vara inmärkt med band av antikroppar mot 

tryptas, chymas och karboxypeptidas A3. Eftersom snabbtestet är utformat med endast en 

nitrocellulosaremsa krävs mindre mängd helblod eller plasma, cirka 50 µl vilket motsvarar 

ungefär en droppe. Guldpartiklar kan även här användas som detektionssystem där partiklarna är 

täckta med antikroppar mot tryptas, chymas och karboxypeptidas A3.  

 

 
 

Figur 2. Bilden ovan beskriver händelseförloppet vid utförande av det föreslagna snabbtestet. 

Lämpliga markörer 

Anafylaxi uppstår när en främmande substans binder till mastcellers yta. Mastcellen aktiveras 

och börjar brytas ned (se fig. 3 och 4) med följd att där olika biologiska substanser utsöndras, 

varav vissa är inflammatoriska. Mastceller är en del av immunsystemet och spelar en central roll 

i antiinflammatoriska och omedelbara allergiska reaktioner. De återfinns i kroppens 

kärlrelaterade vävnader, främst de som är i kontakt med den yttre miljön, som huden, luftvägar 

samt mag- och tarmkanalen (13–15). I människor klassificeras mastceller efter deras 

proteasinnehåll. MCT-mastceller innehåller endast tryptas medan MCTC-mastceller innehåller 

både tryptas, chymas och karboxypeptidas A3 (16). 
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Då kroppen exponeras för ett allergen aktiveras mastcellerna och dess granuler, små sekretoriska 

vesiklar i mastcellen, börjar utsöndra en rad olika substanser varav några är histamin, tryptas, 

chymas och karboxypeptidas A3. De tre senare kallas mastcellsproteaser (17). En del proteaser 

utsöndras och är närvarande vid flera olika typer av sjukdoms- och akuta tillstånd medan vissa är 

specifika för just anafylaxi (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Elektronmikroskopiska bilder av vilande mastcell (uppe till höger) och olika stadier av nedbrytning efter IgE-

receptoraktivering. Foto: Mats Block 

 

Genom att semikvantitativt mäta nivåerna på de olika mastcellproteaserna med ett snabbtest, är 

tanken att ett resultat ska bekräfta eller dementera att en person drabbats av anafylaxi samt 

bedöma allvarlighetsgraden. Detta görs genom att jämföra erhållna värden mot normala värden 

(18). Hänsyn måste dock tas till att proteaserna har olika halveringstider och diffunderar olika 

snabbt ut i blodet. Därför ska snabbtestet grundas på markörer som i kombination med varandra 

är mest tillförlitliga för att kunna utesluta andra åkommor (7). 

Figur 3. Aktivering av mastceller. Ett antigen kommer in i kroppen (1) och B-celler börjar producera IgE-antikroppar 

(2). IgE binder till receptorer på mastcellens yta (3) som i sin tur binder till antigenet och degranulering av mastcellen 

påbörjas (4). De utsöndrade substanserna orsakar symptomen (5). 
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Mastcellens yta är täckt av hög-affinitetsreceptorer (FceRI) till vilka IgE kan binda. Vid en 

anafylaxi frisätter B-cellerna IgE som binder till receptorerna på mastcellernas yta. Upp till en 

halv miljon IgE-molekyler kan ockupera receptorerna samtidigt. Det är sedan IgE som binder till 

ett antigen som i sin tur genom en rad reaktioner inuti mastcellen gör att det sker en nedbrytning. 

Grundläggande kunskap och förståelse för mastcellernas funktion samt vilka substanser de 

utsöndrar och hur de olika substanserna samverkar ligger till grund för denna rapport (13–15). 

Tryptas 

Det finns två huvudvarianter av tryptas, α-tryptas och β-tryptas, som dessutom kan indelas i 

moget och omoget (protryptas) tryptas. α-protryptas utsöndras spontant av vilande mastceller 

som ett inaktivt proenzym medan β-protryptas förvaras inuti mastceller. Inuti mastcellen 

omvandlas det till den aktiva formen av β-tryptas som frisläpps vid nedbrytning (19). Den aktiva 

formen är en neutral tetramer serinproteas uppbyggd av 4 icke-kovalent bundna subenheter där 

varje subenhet har ett aktivt centrum (19). β–tryptas är det vanligast förekommande enzymet i 

alla mastceller och står för upp mot 20 % av proteininnehållet i en mastcell. Det har en 

trypsliknande aktivitet, det vill säga att den huvudsakligen klyver vid aminosyrorna lysin och 

arginin (20). β–tryptas biologiska funktioner är inte fullt kända men man vet att det är involverat 

i luftvägs homeostas
9
, vaskulär relaxation och kontrahering

10
, intestinala transporter och 

koagulation (19). 

Mängden katalytiskt aktivt tryptas i mastceller varierar mellan 10 till 35 pg/cell beroende på i 

vilken vävnad de finns . β-tryptasnivåer i serum är normalt <1 ng/ml men under anafylaxi kan 

värdena stiga till >5 ng/ml. Serumnivåer av moget β-tryptas har visat sig ha en korrelation till 

aktiveringen av mastceller och därmed allvarlighetsgraden av anafylaxin (21). Vid en reaktion 

når koncentrationsnivåerna sitt maximala värde mellan 15-120 minuter och har en halveringstid 

på 1.5–2.5 timmar vilket resulterar i att β-tryptasnivåer kan mätas flera timmar efter att 

reaktionen startat (19,21). En nackdel med mätning av β-tryptas är att nivåerna inte alltid är 

förhöjda, framförallt vid svår födoämnesutlöst anafylaxi. Detta beror på att tryptas inte alltid 

släpps ut i blodet om reaktionen sker lokalt (21).  

Chymas 

Chymas är ett kymotrypsinliknande serinproteas som lagras i mastceller. Till skillnad från 

trypsin är chymaser monomeriska och har till uppgift att hydrolysera ett antal olika substrat. 

Detta sker genom att de i första hand klyver efter aromatiska aminosyror (18,22). 

                                                
9
 Stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system. 

10
 Utvidgning och kontaktion av blodådror 
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Chymas har länge föreslagits var involverat i processen med anafylaktisk mastcellsnedbrytning 

eftersom allergen-inducerad histaminfrigöring kan hämmas genom att använda olika inhibitorer 

för chymotryptiska enzymer (22,23). Man har även sett att de inhibitorer med störst selektivitet 

för chymas är mer effektiva som mastcell-stabiliserare än inhibitorer för andra serinproteaser 

(23). 

Vid en undersökning detekterades chymas i samtliga blodserumprover tagna från 406 individer. 

Proverna var tagna från 181 fall med anafylaxi av olika orsak, 76 patienter med 

födoämnesallergi, 26 patienter allergiska mot medicin samt en kontrollgrupp på 123 friska 

individer. Resultaten visade på klart högre koncentrationer av chymas hos de individerna med 

anafylaxi och koncentrationerna återstod höga i åtminstone 24 timmar efter reaktionen startade. 

Undersökningen använde sig av en sandwich-baserad enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) med monoklonala antikroppar anpassad just för chymas, validerad för blodserumprov. 

Chymasnivåerna korrelerar till nivåer av karboxypeptidas A3 samt dipeptidyl peptidas 1 (DPPI), 

men inte till tryptas (24). 

Chymas kan fungera särskilt bra som markör för att bekräfta anafylaxi post mortem (efter döden) 

då chymas i plasma har visat sig vara mer stabil än tryptas under en tid efter döden. Chymas och 

tryptas korrelerar med varandra på olika sätt i döda och levande individer (25).  

Karboxypeptidas A3 

Tryptas och chymas tillhör serinproteaser medan karboxypeptidas klassas som en zinkberoende 

metalloexoproteas, som hydrolyserar C-terminalen av aminosyror. (16,26) Karboxypeptidas A3 

(engelska: mast cell carboxypeptidase (MC-CPA)) är en typ av karboxypeptidas som är väldigt 

specifik för mastceller.(27) I människor finns MC-CPA i samma MCTC-mastceller som chymas 

och tryptas och utsöndras tillsammans med chymas vid nedbrytning där det frigörs som ett 

proteoglykan-bundet komplex. (27) 

MC-CPA är lagrat i stora mängder i sin aktiva form i granulerna (ca 0.5 till 16 μg/106 

mastceller). (2) Dock så skiljer sig granulernas pH (5.5) från optimalt pH för MC-CPA (7-9). 

Detta betyder att den katalytiska aktiviteten därför är låg i granulerna. (26) MC-CPA bidrar inte 

till patologin vid anafylaxi. (26) Nivåerna av MC-CPA i serum ökar (>14 ng/mL) hos individer 

med klinisk diagnos av anafylaxi, men inte hos friska individer eller personer med astma eller 

andra IgE-medierade allergiska sjukdomar. (28) 

Studier av tryptas och MC-CPA-nivåer i serum som samlats upp till 8 timmar efter en allergisk 

reaktion visar att MC-CPA nivåerna är högre än de är hos kontrollgruppen, i vissa fall mer än 

100 gånger högre. I 83 % av fallen där tryptasnivåerna ökat var också MC-CPA nivåerna högre 

än de var hos kontrollgruppen. I 110 fall av misstänkt anafylaxi där tryptasnivåerna var negativa 
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hade 77 personer (70 %) höjda koncentrationer av MC-CPA.  MC-CPA nivåerna mättes i denna 

studie med en sandwichbaserad ELISA med specifika monoklonala antikroppar. (29) 

MC-CPA och tryptas har olika diffunderings- och halveringstider utan någon specifik korrelation 

till varandra. MC-CPA nivåerna är normalt förhöjda längre än tryptas vilket gör den till en 

användbar markör senare i förloppet efter eventuell anafylaxi. MC-CPA kan finnas i serum där 

anafylaxi inträffat men där tryptasnivåerna inte är förhöjda.(30) 

ß-tryptas i sig är en bra indikator på anafylaxi, men vid fördoämnesutlöst anafylaxi kan nivåerna 

förbli normala. Därför behövs ytterligare markörer för att säkerhetsställa en diagnos. MC-CPA 

och chymas som utsöndras vid anafylaxi i mätbara mängder når maximal koncentrationsnivå 

senare än ß-tryptas, det möjliggör att testet kan utföras även en längre tid efter att reaktionen 

skett.  

Övriga markörer 

Många substanser släpps ut vid en aktivering av mastceller. Histamin är även det en markör vid 

anafylaxi vars egenskaper har undersökts. Vid informationssökningen kom projektgruppen fram 

till att histamin har en kort halveringstid och försvinner därför snabbt ur blodet, därmed är den 

inte lämplig som markör. Dessutom är Thermo Fischer Scientific intresserad av 

mastcellproteaser för snabbtestet och då histamin inte är en sådan har den uteslutits. 

 

Lars Gottberg anser att det är bra att mäta flera olika markörer som en indikation på 

mastcellsaktivering och nämner ytterligare intressanta markörer; platelet-activating factor (PAF) 

och PAF-acetylhydrolas (enzymet som kataboliserar PAF). Han säger att även fraktionen moget 

β-tryptas av totaltryptas kan vara intressant för att differentiera mot mastocytos. Theo Gülen 

menar att tryptas i sig är en tillräcklig indikator på anafylaxi förutom då tryptasnivåerna är 

oförändrade, som de ofta är vid födoämnesutlöst anafylaxi. Han menar dock att även 

prostaglandin D2 av urinmetaboliter är minst lika specifika som proteaser. Dessa substanser kan 

vara något att ta hänsyn till vid fortsatta studier av potentiella markörer. 

 

Slutsats 

Sjukvården har visat sig vara mycket intresserade av ett snabbtest för att bekräfta anafylaxi, 

framförallt för att kunna göra differentialdiagnoser mot liknande åkommor. Detta indikerar på att 

testet skulle vara attraktivt bland landets sjukhus och förbättra vården för människor drabbade av 

anafylaxi. Projektgruppens förslag på test är enkelt utformat, går snabbt att utföra och resultat fås 

inom kort tid. Det kan utföras av sjuksköterskor och behöver inte skickas till laboratorium, utan 

resultatet kan avläsas visuellt inom 20 minuter. Man får en semikvantitativ bedömning på 

reaktionens allvarlighetsgrad och kan därefter ge patienten bättre anpassad fortsatt vård.  
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Tryptas, MC-CPA och chymas är tillsammans en god indikator på anafylaxi. För att bekräfta att 

det rör sig om anafylaxi måste man kunna mäta en koncentrationsförhöjning av dessa tre 

proteaser som i kombination är unika för anafylaxi. Markörerna når sina maximala 

koncentrationer vid olika tidpunkter testet get därmed ett tillförlitligt resultat även en tid efter att 

reaktionen startat. För att i framtiden kunna optimera snabbtestet och säkerställa en diagnos 

krävs en noggrann undersökning om hur händelseförloppet ser ut vid anafylaxi, hur de olika 

markörerna förhåller sig till varandra koncentrationsmässigt och tidsmässigt. Det finns i 

dagsläget ingen sådan studie. En studie med tydliga värden på markörernas koncentrationer vid 

olika tidpunkter efter anafylaxi ska generera en tillförlitlig referensskala och snabbtestet ska ge 

en säker och snabb diagnos av anafylaxi. 
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