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Correct testen op Tryptase voor MCAS
Deze informatie komt van The Mastocytosis Society in de Verenigde Staten.
Om MCAS te diagnosticeren gaat men uit van een verhoogde waarde van
tryptase in het bloed.
Het eerste criterium waaraan voldaan moet worden is een verhoogde waarde van
serum tryptase, boven de baseline en binnen een kort tijdskader (meestal één of
twee uur) na een aanval met klachten , is de voorgestelde en voorkeur methode
om bewijs te zien van mestcel betrokkenheid. (1,2,3)

Het tweede criterium is dat bij deze reactie minimaal 20% boven het tryptase
basis serumgehalte ligt, plus 2ng/ml.
Bijvoorbeeld: als een patiënt een basale (baseline van 24 uur na een reactie)
serum tryptase van 8 ng/ml had, en het serum tryptase is 20% gestegen, plus 2
ng/ml, dan is het tryptase gehalte 11,6 ng/ml. Om aan de bovenstaande criteria te
voldoen, zou de patiënt een post-reactie boven 11,6 ng/ml moeten hebben. De
berekening is als volgt:
(8 ng/ml x 1.2) + 2 ng/ml = 11.6 ng/ml
(basal gehalte, plus 20%) + extra 2 ng/ml = het tryptase serumgehalte, na een
reactie, dit moet worden overschreden om een stijging in tryptase serumgehalte
te zien om mestcel activatie te constateren.)
Leden van het onderzoek waren het er ook over eens dat wanneer de serum
tryptase-evaluatie niet beschikbaar is of wanneer het tryptase-niveau niet
voldoende stijgt om aan de vereiste toename voor het co-criterium te voldoen,
andere mediator-tests voldoende zouden kunnen zijn.
>Een stijging van urinair n-methylhistamine, prostaglandine-D2, of zijn
metaboliet, 11β-prostaglandine-F2α (24-urige urinetest voor een van de drie),
wordt beschouwd als een alternatief voor het co-criterium in verband met een
vereiste voor een mestcel mediator stijgt tijdens een systemische mestcel
activatie.4,5
Sommige behandelaars gebruiken andere tests om mestcel activatie te
diagnosticeren. Doordat er veel mestcel mediators zijn is het moeilijk om te
testen. In de VS zijn er vijf commerciële test, de andere mediators kunnen volgens
de (Mastocytosis Society) niet gebruikt worden als markers voor een
diagnose,voordat zij goed zijn onderzocht en bewezen is dat zij goede
diagnostische gereedschappen zijn om mestcel stoornissen te diagnosticeren.
Bij 24-urinemonsters kan de test negatief uitvallen doordat de laborant het
monster niet op tijd heeft gekoeld. (als de test werd herhaald en goed werd
uitgevoerd, was het resultaat positief).Daarom is het belangrijk dat de patiënten
worden behandeld als aan de volgende criteria worden voldaan:6
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Na uitvoerige onderzoeken andere aandoeningen met vergelijkbare
symptomen en presentaties zijn uitgesloten.
De patiënt heeft langdurig klachten en symptomen van mestcel activatie
in meer dan 2 organen tegelijkertijd: zoals huid, darmen, centraal
zenuwstelsel etc.
De patiënt reageert op anti mediator therapie.
De patiënt wordt regelmatig gemonitord door een mestcel specialisten of
andere specialist en/of een allergoloog of andere arts, met behulp van
testen op stijgingen van mediators.
De patiënt wordt steeds geëvalueerd op andere ziekteprocessen om
veranderingen in de conditie van de patiënt te registreren.

Routine en Follow-up Testen voor MCAS
Bij patiënten waar een stijging te zien is, zouden de mediatoren periodiek
moeten worden getest. Daarbij moet een complete bloedtelling (CBC) worden
uitgevoerd met differentieel bloed chemicaliën, immunoglobuline gehalten, lever
functie testen, DEX scans voor botdichtheid en andere testen kunnen allemaal
uitgevoerd worden als deel van de routine beoordeling, afhankelijk van de leeftijd
van de patiënt, de aanwezige symptomen, daarbij komende aandoeningen en
medicatie profiel.7
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