
 
CAT bespreking: Nathalie Bogaards 
   30 januari 2014 
 
CAT vraag: 
Moet je kinderen met een cutane mastocytose een epipen geven? 
 
PICO: 
P kinderen met cutane mastocytose en anaphylaxie 
I epinefrine (epipen) 
C kinderen met cutane mastocytose zonder epipen 
O  ernstige anaphylaxie voorkomen 
 
 Cutane mastocytose: alle varianten? 
 Anaphylaxie: hoe ernstig? 
 
Inleiding 
Cutane mastocytose zonder systemische mastocytose ontstaat meestal op kinderleeftijd en 
kent een gunstige prognose. 50% ontstaat voor het 2e levensjaar. Rond de puberteit vindt vaak 
spontane remissie plaats.  
Cutane mastocytose: 

- Urticaria pigmentosa; meest voorkomende variant. UP kent een goede prognose. 
Tryptase is meestal normaal en beenmerg biopsie is meestal niet nodig. Wanneer UP 
op volwassen leeftijd ontstaat, wordt een beenmergbiopt wel geadviseerd.  

- Diffuse cutane mastocytose; ontstaat meestal bij kinderen. De prognose is goed. 
Verder geldt hetzelfde als UP. 

- Mastocytoom; meestal bij jonge kinderen. Laesie is meestal niet groter dan 1 cm. 
Systemische betrokkenheid is zeldzaam.  

Bij volwassenen is er meestal sprake van een symptomatische systemische mastocytose. 
P. Valent et al. Diagnostic criteria and classification of mastocytosis: a consensus proposal. Leukemia research 
25 (2001) 603-625. 
J.J. van Doormaal et al. Mastocytose, vaak meer dan een huidziekte alleen.  NTDV vol 19; no2;  feb 2009: 61-
70. 
 
Diagnose systemische mastocytose (1 major + 1 minor, of 3 minor criteria; WHO): 
Major criterium: 

- Multifocal dense infiltraten van mestcellen in het beenmerg of ander extracutaan 
weefsel (BM onderzoek ip bij tryptase >20 ng/mL in bloed).  

Minor criteria: 
- >25% van de mestcellen in een biopt of beenmerg uitstrijk zijn atypisch 
- Detective van een c-kit mutatie in bloed, beenmerg of ander aangetast weefsel 
- Mestcellen die CD25 of CD2 positief zijn 
- Baseline totale tryptase is >20 ng/mL 

 
Gradering anafylaxie: 
Graad 1: erytheem, jeuk, urticaria, angio-oedeem = cutane aantasting → nog GEEN 
“anafylaxie”, maar een uitgesproken angio-oedeem, kan wel levensbedreigend zijn! 
Graad 2: benauwd gevoel, hoest, braken, diarree = mucosale aantasting → vanaf graad 2 
spreekt men van “anafylaxie” 
Graad 3: hypotensie, hartritmestoornissen, ernstige bronchospasme, hypoxie 



Graad 4: circulatoire en/of respiratoire collaps 
Graad 5: dood 
 
Zoektermen: cutaneous mastocytosis, anaphylaxis, anaphylaxia, urticaria pigmentosa 
 
Geaggregeerde Evidence  
 
NHS Evidence: 19 hits; 0 relevant 
TRIP database: 44 hits; 2 relevant  
 
I.Alvarez-Twose et al. Increased serum baseline tryptase levels and extensive skin 
involvement are predictors for the severity of mast cell activation episodes in children with 
mastocytosis. European Journal of Allergy and clinical Immunology. 2012; 67:813-821. 
Level of evidence: B 
Cohort studie van 111 kinderen met cutane mastocytose. Van deze 111 kinderen belandden er 
12 in het ziekenhuis (5 ICU, 7 non-ICU)  ivm graad 4 symptomen (severe adverse events that 
require emergency therapy and hospitalisation) bij mestcel vrijkoming.  
Kinderen hadden zowel urticaria pigmentosa (n=2), nodulaire mastocytose (n=1) als diffuse 
cutane mastocytose (n=9).  
Allen hadden een verhoogd tryptase en een body surface area (BSA) >90%. 
 
K. Brockow et al Anaphylaxis in patients with mastocytosis: a study on history, clinical 
features and risk factors in 120 patients. Allergy. 2008 Feb;63(2):226-32 
Level of evidence: B/C 
46 kinderen met cutane mastocytose (en 74 volwassenen). 
Kinderen: totaal 4 kinderen met anaphylaxie (9%). Hiervan hadden 3 kinderen een urticaria 
pigmentosa, 1 kind een diffuse cutane mastocytose. >45% BSA. Allen hadden een verhoogd 
serum tryptase. Oorzaak voor de anaphylaxie was onduidelijk. 
Aanbeveling: kinderen met ernstige cutane mastocytose (>45%?) of eerdere doorgemaakte 
anaphylaxie moeten emergency medication hebben. 
 
1e trede: Evidence Based richtlijnen  
 
CBO richtlijnen: 0 hits 
National Guideline Clearinghouse: 4 hits; 0 relevant 
NHG standaarden: 0 hits 
 
2 e trede: Syntheses/Synopsissen 
0 hits 
 
 3e trede: Systematische reviews 
Cochrane library (trials): 6 hits; 0 relevant 
 
4e trede Oorspronkelijke studies:  
Pubmed: 15 hits; 0 relevant  

https://czczy01n42ncpfg3i9h6glo.sec.amc.nl/pubmed/18186813


 

R. Heide et al. Mastocytosis in children: a protocol for management. Paediatric 
dermatology Vol.25; No 4, August 2008. 
Level of evidence: D 
Bij kinderen met systemische of uitgebreide cutane mastocytose (geen BSA): 2 epipennen 
geven. 
 
J.J. van Doormaal, P.C. van Voorst Vader. Mastocytose, vaak meer dan een huidziekte 
alleen.  NTDV vol 19; no2;  feb 2009: 61-70. 
Level of evidence: D 
Advies door werkgroep mastocytose Nederland: 
Patienten die ooit een anaphylactische reactie hebben gehad of daar zelf uit 
veiligheidsoverwegingen voor kiezen 2 epipennen meegeven. 
 
UMCG Prof. dr. J.G.R.de Monchy Dept.of Allergology (lid mstocytose werkgroep NL): 
Level of evidence: D 
Alle patienten met systemische mastocytose 2 epipennen 
Bij patienten met Urticaria pigmentosa aanvullende diagnostiek (tryptase) 
 
 
Antwoord op de vraag: “Moet je kinderen met een cutane mastocytose een epipen geven?” 
 
- beperkte literatuur beschikbaar 
- wat betreft solitair mastocytoom: geen epipen 
- wat betreft urticaria pigmentosa en diffuse cutane mastocytose: 
 - 2 epipennen meegeven als (na overleg met dr Sillevis Smitt): 

-  kind al eens een anaphylactische reactie heeft gehad 
  - bij kinderen met een verhoogd tryptase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


