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Vodje raziskovalnih programov in projektov lahko predlagajo dosežek, ki predstavlja pomemben znanstveni ali

družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega
dela, ki je bil javno objavljen v letih 2020 ali 2021. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova
izhajata iz Slovenije, ter tisti, pri katerih skupina raziskovalcev (oziroma večina soavtorjev) ni sodelovala pri preteklih
predstavitvah Odlični v znanosti.

Grafična predstavitev

Besedilo:
- opis dosežka
Do pred kratkim so se povišane vrednosti mastocitno specifičnega markerja – bazalne triptaze
(BT)– povezovale zgolj s prisotnostjo mastocitnega obolenja (MO); hkrati pa se je na
prisotnost MO ob normalnih vrednostih BT pomislilo le izjemoma.
V izvedenih raziskavah smo pokazali, da večji del posameznikov, ki ima težko anafilaktično
reakcijo po piku kožekrilca in hkrati povišane vrednosti BT v bistvu nima MO temveč t.i.
'dedno alfa tripazemijo' (DAT); DAT je posledica povečanega števila kopij gena TPSAB1 in je
kot taka dejavnik tveganja za težji potek anafilaksije (ne glede na sprožitelja le-te). Nadalje
smo v raziskavi dokazali tudi mehanicistično povezavo med povečanim številom kopij gena
TPSAB1 in težko anafilaksijo. Le-ta poteka preko PAR2 (angl. 'protease-activated receptor 2')
mediirane povečane vaskularne permeabilnosti do povišane aktivnosti katere pride ob višji
koncentraciji heterotetramerov α/β-triptaz, ki so prisotne ob DAT-u. Nadalje smo pokazali, da
pri posameznikih s težko anafilaksijo po piku kožekrilca, sum na MO ni omejen le na
posameznike s povišano BT, ampak je pridobljena mutacija p.D816V v genu KIT (marker
monoklonskega MO) prisotna pri cca. 20% posameznikov z najtežjo obliko anafilaksije ne
glede na ravni bazalne triptaze.
-

poljuden opis pomena oz. uporabnosti dosežka
V raziskavah smo ugotovili prvi dedni dejavnik tveganja za težko anafilaksijo (povečano število
kopij gena TPSAB1) in pokazali, da je monoklonsko MO prisotno v kar 20% posameznikov s
težko anafilaksijo, ne glede na njihove vrednosti BT. Dosežka omogočata boljše razumevanje
patofiziologije težke anafilaksije in izboljšano obravnavo bolnikov s to boleznijo.

