
Mastocytom (MCT) neboli nádor ze 
žírných buněk je nejběžnějším kožním 
zhoubným novotvarem u psů a tvoří 16 
až 21% všech kožních nádorů. 

Mastocyty jsou buň-
ky podobné bazofil-
ním granulocytům. 
Jejich prekurzory 
mají původ v kostní 
dřeni a cestují do periferních tkání. Shro-
mažďují se především na rozhraní vnitř-
ního a vnějšího prostředí jako je kůže, 
sliznice dýchacího a zažívacího traktu, 
spojivka, dutina ústní a nosní.

Chování a progrese mastocytomů jsou velice různorodé. Vyskytují se od dobře diferencovaných, pomalu rostoucích nádorů 
s nízkým potenciálem metastázovat, až po nediferencované, agresivní nádory s vysokým potenciálem k tvorbě metastáz. 

Stage I Jednotlivý kožní nádor bez postižení mízních uzlin.
Stage II Jednotlivý kožní nádor s postižením lokálních mízních uzlin.
Stage III Mnohočetný kožní nádor nebo velký nádor zasahující hluboké kožní vrstvy s postižením nebo bez postižení 

mízních uzlin.
Stage IV Nádor s metastázami ve slezině, játrech, kostní dřeni nebo s přítomností mastocytů v krevním oběhu.

Staging je stanovení klinické pokročilosti onemocnění. K jeho stanovení jsou nezbytná další vyšetření: RTG, USG, biopsie 
mízních uzlin, kostní dřeně nebo dalších orgánů.

Incidence
= mastocytomy nejsou výhradním problémem určitých 
plemen, ale u následujících se vyskytují častěji: boxer, 
bostonský teriér, pointr, buldog, zlatý retrívr, skotský 
teriér, baset, labrador, mops, výmarský ohař, bígl, 
rhodézský ridgeback, německý krátkosrstý ohař.

Onkologie – Mastocytom 

CyMedICa PrograM vzdělávání

Cyklus Chronická onemocnění

Psi postižení 
mastocytomem  

(se svolením 
ONCOVET, Francie)

etiologie
= nekontrolovaná proliferace neoplastických i normálních 
mastocytů.
Proliferaci a přežívání mastocytů řídí c-Kit, tj. receptor 
faktoru kmenových buněk (SCF). C-Kit je tyrozinkinázový 
receptor, který stimuluje fyziologické funkce mastocytů.



Klinické příznaky
 y od výstupku podobného 

bradavici či měkké podkožní 
bulky po ulcerovaný kožní útvar

 y v případě vysoce maligních 
nádorů: nechutenství, zvracení, 
průjem a anemie

 y ulcerace žaludku a dvanáctníku 
(25% případů při uvolnění 
histaminu) 

 y tvorba metastáz ve spádových 
mízních uzlinách, játrech, slezině 
a kostní dřeni

Obecně se doporučuje 1x měsíčně sledovat:
 y funkci ledvin: 

 - moč: testovacím proužkem = výsledek je + 
(bílkovina > 30 mg/dl) => vyšetření testem UPC 
(poměr bílkoviny a kreatininu v moči) 

 - krev: kreatinin, albumin a močovina (BUN) 

 y syndrom ztráty bílkovin
 - moč: testovacím proužkem = výsledek je + 

(bílkovina > 30 mg/dl) => vyšetření testem UPC 
(poměr bílkoviny a kreatininu v moči) 

 - krev: albumin (během prvních 3 měs. se 
doporučuje každé 2 týdny) 

 y anémii a/nebo hemolýzu
 - krev: hemoglobin, volný bilirubin a haptoglobin, 

vyšetření krevního obrazu (včetně retikulocytů)

 y jaterní toxicitu 
 - krev: ALT, AST a leukocyty 

Terapie 

Monitorování terapie 

Masivet®

 y je inhibitor tyrozinkináz
 y účinnou látkou je masitinib
 y specificky a selektivně působí na receptoru 

c-Kit
 y představuje špičkovou technologii v léčbě 

mastocytomů: 
 - účinkuje přímo na tyrozinkinázu, která 

je odpovědná za deregulaci buněčné 
proliferace = zasahuje nádor v jeho původu 

 - je účinná také proti metastázám 
mastocytomů a jejich rekurenci 

 y používá se 1x denně, perorálně

diagnostika 

MaSToCyToM PSůCyMedICa PrograM vzdělávání

1. chirurgická: metoda 1.volby, pokud je to 
možné (nutno odstranit s okolím 2-3 cm) 

2. specifická medikamentózní terapie 
Masivetem® **

3. ozařování (u lokálních forem) 
4. nespecifická chemoterapie 

(u diseminovaných forem) používá se 
více protokolů, např. vinblastin+lomustin. 
Nevýhodou je účinnost max. 40% a silné 
nežádoucí účinky 

5. vhodná klinická dieta jako doplněk léčby

* Pokud dojde k degranulaci mastocytů mohou způsobit: 

•	 alergie. Řada kožních a slizničních alergií je do velké míry 
zprostředkována mastocyty; patří sem astma, ekzém, svědivost  
(z různých příčin), alergická rýma a alergická konjunktivitida.

•	 anafylaxe. Při anafylaxi vede systemická degranulace mastocytů 
k vazodilataci, která ve vážných případech rychle přechází do život 
ohrožujícího šoku.

•	 autoimunita. Mastocyty se podílejí na patogenezi autoimunitních 
poruch, např. revmatoidní artritidy, bulózního pemfigu a roztroušené 

sklerózy. Prokazatelně pomáhají přitahovat zánětlivé buňky do kloubů (při 
revmatoidní artritidě) a do kůže (při bulózním pemfigu).

•	 Porucha mastocytů. Mastocytóza je stav abnormální proliferace mastocy-
tů. Existuje kutánní forma omezená na kůži a systemická forma mnohočet-
ně postihující orgány. U psů a koček se často setkáváme s mastocytomy.

•	 růst a metastazování nádorů. Mastocyty jsou součástí několika 
mechanismů, které usnadňují růst nádorů a šíření metastáz. Tyto 
mechanismy zahrnují angiogenezi, lýzu matrix pojivové tkáně a apokrinní 
stimul k proliferaci a přežívání nádorových buněk.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

** Pro masitinib bylo identifikováno několik dalších typů onemocnění, pro které probíhá program klinického vývoje: 

•	 onkologie (monoterapie a/nebo kombinovaná terapie): studie faze II u melanomu psů, u lymfomu z T-buněk psů, u hemangiosarkomu psů, 
u histiocytického sarkomu psů, u osteosarkomu psů 

•	 zánětlivá onemocněni: masitinib jako monoterapie: studie faze III u atopické dermatitidy psů, u artritidy psů, u zánětlivého onemocněni střev psů, 
u astmatu koček

Kontraindikace Přerušení léčby Snížení dávky vysazení léčby

Kontrola jaterní toxicity (ALT nebo AST)

> 3 ULN* > 3 ULN*
(poprvé)

> 3 ULN*
(podruhé/potřetí)

> 3 ULN*
(počtvrté)

Kontrola neutropenie (počet neutrofilů)

< 2000 /mm3 < 2000 / mm3

(poprvé)
< 2000 / mm3

(podruhé/potřetí)
< 2000 / mm3

(počtvrté)

Kontrola syndromu ztráty bílkovin (albuminémie a/nebo UPC**)

albumin < 1 LLN**
nebo UPC > 2

albumin < 0,75 LLN**
nebo UPC > 2

(poprvé) Neuplatňuje se

albumin < 0,75 LLN**
nebo UPC > 2

(podruhé)

Kontrola hemolytické a neregenerativní anémie
(hemoglobin, bilirubin, haptoglobin, retikulocyty)

hemoglobin
< 100 g/l Neuplatňuje se Neuplatňuje se

hemoglobin < 100 g/l
a buď volný bilirubin

> 1,5 ULN* a 
haptoglobin < 1 g/l
nebo retikulocyty

< 80 000/mm3

Vysvětlivky: *ULN – horní limit referenčního rozmezí; **LLN – spodní limit referenčního 
rozmezí; **UPC – poměr protein:kreatinin v moči

Souhrn prahových hodnot laboratorního vyšetření vedoucích ke kontraindikaci  
nebo k úpravě léčby Masivetem (přerušení, snížení dávky nebo vysazení).

IdeXX ProCyte dx®
špičkový „in-house“  

hematologický analyzátor 
poslední generace.

Klinická dieta 
 y složením musí odpovídat věku a problémům 

pacienta 
 y vhodné jsou diety s vysokým obsahem 

omega-3 a omega-6 nenasycených mastných 
kyselin, vysokým obsahem zinku, selenu a 
vitamínů A, E a B komplexu a s beta glukany 

 y Specific CΩD Omega Plus Support (při 
problémech GIT také Specific CID/CIW 
Digestive Support)

IdeXX laserCyte dx®
Hematologický, veterinární „in-
-house“ analyzátor využívající 

laserovou cytometrii.

IdeXX Catalyst dx®
Biochemický analyzátor poslední 

generace, který pracuje na principu 
spektrofotometrie.

Hematologické a biochemické vyšetření 
 y  důležité především pro monitoring léčby
 y  počet neutrofilů, hladina hemoglobinu, počet retikulocytů v krvi
 y  alterace ALT, AST, albuminu, bilirubinu v krvi
 y  poměr protein:kreatinin v moči

Pro zhodnocení mastocytomů je nutná biopsie. Stupně se hodnotí podle diferenciace mastocytů, jejich mitotické aktivity, 
lokalizaci v kůži, invazivnosti a přítomnosti zánětu a/nebo nekrózy. Jedno z možných dělení mastocytomů: 

 y 1.stupně (grade I) = dobře diferencované a zralé buňky s malou metastatickou aktivitou
 y 2.stupně (grade II) = středně diferencované buňky s lokální invazivitou a mírně aktivním chováním
 y 3.stupně (grade III) = nediferencované, nezralé buňky s vysokým metastatickým potenciálem

1. anamnéza a klinické příznaky 

2. Biochemické a hematologické vyšetření:
 y IDEXX Catalyst Dx® (VetTest)
 y IDEXX LaserCyte Dx® (ProCyte Dx®)

3. Biopsie (tenkojehelná aspirační) 

4. rTg, USg

„MASIVET® je novým vzorem 
v léčbě onkologických 

veterinárních pacientů.“
(inhibuje degranulaci mastocytů*, má 

antimetastatický účinek, moduluje 
zánětlivé a imunitní reakce)

Neresekovatelný, rekurentní mastocytom Grade III s mutovaným 
c-Kit (den 0 a den 7) 

(Se svolením Dr. J P de Vos, De Ottenhorst - Nizozemí)

 
 

2 MASIVET®, A TARGETED THERAPY FOR MAST CELL TUMOURS 

 

2.1 MASIVET® IS A TYROSINE KINASE INHIBITOR 

The active ingredient of Masivet® is masitinib. 

Masitinib is a 2-amino-4-aryl-thiazole with a molecular 
weight of 498.66 Da, and belongs to the family of tyrosine 
kinase inhibitors.  

What are tyrosine kinases? 

Protein tyrosine kinases (PTK) are a large and diverse multigene family found only in Metazoans, with 90 
identified members. Their principal functions involve the regulation of multicellular aspects of the organism. 
Cell-to-cell signals involving growth, differentiation, adhesion, motility, and cell death are frequently 
transmitted through tyrosine kinases. Historically, tyrosine kinases define the prototypical class of oncogenes, 
involved in most forms of human malignancies, and have emerged as key regulators of all aspects of neoplasia, 
including proliferation, invasion, angiogenesis and metastasis. In fact, over 70% of all known oncogenes and 
proto-oncogenes, encode tyrosine kinases. Many receptor tyrosine kinases are involved in oncogenesis, either 
by gene mutation, or chromosome translocation, or simply by over-expression. In all cases, the result is a 
hyperactive kinase, which confers an aberrant, ligand-independent, non-regulated growth stimulus to the 
cancer cells. 

Protein tyrosine kinases can be divided into two classes of receptor or non-receptor PTKs: 

• Trans-membrane receptor tyrosine kinases: 

At present, 58 receptor tyrosine kinases (RTK) are known, grouped into 20 subfamilies. 

They play pivotal roles in diverse cellular activities including growth, differentiation, metabolism, adhesion, 
motility and death. RTKs are composed of an extracellular domain that is able to bind a specific ligand, a 
transmembrane domain, and an intracellular catalytic domain that is able to bind and phosphorylate selected 
substrates. 

The binding of a ligand initiates a cascade of events through phosphorylation of intracellular proteins that 
ultimately transmit ("transduce") the extracellular signal to the nucleus; thereby, causing changes in gene 
expression. In addition, phosphorylation of cytosolic proteins may result in cytoskeleton modifications. 

• Cytoplasmic non-receptor tyrosine kinases: 

In humans, there are 32 cytoplasmic PTKs. The first non-receptor tyrosine kinase identified was the v-src 
oncogenic protein. Most animal cells contain one or more members of the Src family of tyrosine kinases. A 
chicken sarcoma virus was found to carry mutated versions of the normal cellular Src gene. This mutated v-src 
gene has lost the normal built-in inhibition of enzyme activity that is characteristic of cellular SRC (c-src) genes. 
SRC family members have been found to regulate many cellular processes. For example, the T-cell antigen 
receptor leads to intracellular signalling by activation of Lck and Fyn, two proteins that are structurally similar 
to Src. 
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MaSIveT® 
 y účinnou látkou je masitinib 

 y je indikován k léčbě neresekovatelných mastocytomů 
(Grade II nebo Grade III) u psů s hmotností nad 3,4 kg

 y inhibuje tyrozinkinázu a vyvolává v nádoru signifikantní 
reakci 

 y výborná odpověď na léčbu a prevence relapsů onemocnění 
prodlužuje dlouhodobé přežití pacienta

 y u vysokého procenta pacientů vede léčba Masivetem až 
k vymizení nádoru

 y významně snižuje incidenci nodálních a viscerálních metastáz

 y je účinnější, pokud je použit jako lék první linie

 y doporučená léčebna dávka je 12,5 mg/kg tělesné hmotnosti 
1x denně (povolený rozptyl je 11-14 mg/kg) – podrobná 
tabulka je v příbalové informaci 

 y v případě nežádoucích reakcí lze dávku snížit na 9 mg/kg 
tělesné hmotnosti 1x denně (rozmezí 7,5 – 10,5 mg/kg) 
nebo dávku 6 mg/kg tělesné hmotnosti 1x denně (rozmezí 
4,5 – 7,5 mg/kg) - podrobné tabulky v příbalové informaci 

 y oranžové, kulaté, potahované tablety o síle 50 mg nebo 
150 mg (baleny po 30 ks) 

 y tablety musí být podávány vcelku (nesmí se dělit ani drtit) 
s potravou a vždy stejným způsobem 

 y nepoužívejte u březích nebo kojících fen + další 
kontraindikace jsou uvedeny v příbalové informaci

Klinická dieta Specific CΩd omega Plus Support 
 y dieta určená pro psy s poruchami kůže 

(alergických dermatitid vyvolaných atopií 
nebo alergií na bleší kousnutí, při problémech 
reagujících na vyšší hladiny nenasycených 
mastných kyselin, minerálů a vitamínů) 

 y využívá se při rekonvalescenci (např. 
po chirurgickém zákroku), kachexii (související 
např. s rakovinou nebo s onemocněním srdce), 
anorexii, neoplaziích

 y vhodná pro pacienty s imunitně podmíněnými poruchami 
a zánětlivými stavy reagujícími na vysoký přísun omega-3 
nenasycených mastných kyselin jako např. astma, kolitida

 y může také nahradit krmivo zdravých psů 

 y unikátně vysoká hladina omega-3 mastných kyselin 
ePa a dHa z rybího oleje a omega-6 mastné kyseliny GLA 
z brutnákového oleje + beta glukany a zvýšená hladina zinku, 

selenu, argininu, vitamínů a, e a B-komlexu = podporují 
správné fungování imunitního systému (zvýšená antimikrobiální 
aktivita, buněčná obrana a protizánětlivá odpověď) a jsou 
prevencí kachexie např. u neoplastických procesů nebo 
nemocnění srdce

 y vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin může 
omezit růst nádorů a působit preventivně v rozvoji související 
kachexie. Přidané beta glukany napomáhají v procesu regrese 
tumorů

 y vysoký obsah energie, vysoká stravitelnost a výborná 
chutnost

 y přidán l-karnitin a taurin na podporu správného fungování 
srdečního svalu

 y středně vysoký obsah sodíku = dieta omezuje zadržování 
vody a hypertenzi 

 y dostupný jako granule v balení 3,5 kg
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Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice  
tel.: +420 311 706 211, fax: +420 311 706 200

e-mail: info@cymedica.cz, www.cymedica.com

Tělesná hmot-
nost psa v kg

Počet tablet na den denní dávka 
v mg50 mg 100 mg

3,4 - 6,7 kg 1 50 mg
6,7 - 10 kg 2 100 mg
10 - 14 kg 1 150 mg
14 - 18 kg 1       plus       1 200 mg
18 - 22 kg 2       plus       1 250 mg
22 - 26 kg 2 300 mg
26 - 30 kg 1       plus       2 350 mg
30 - 34 kg 2       plus       2 400 mg
34 - 38 kg 3 450 mg
38 - 42 kg 1       plus       3 500 mg
42 - 46 kg 2       plus       3 550 mg
46 - 50 kg 4 600 mg
50 - 54 kg 1       plus       4 650 mg
54 - 58 kg 2       plus       4 700 mg
58 - 62 kg 5 750 mg
62 - 66 kg 1       plus       5 800 mg
66 - 70 kg 2       plus       5 850 mg
70 - 74 kg 6 900 mg
74 - 78 kg 1       plus       6 950 mg
nad 78 kg 2       plus       6 1000 mg


