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Mastocytoza obejmuje grupê rzadkich chorób charakteryzuj¹cych
siê patologicznym rozrostem mastocytów w skórze, szpiku kostnym,
w¹trobie, ledzionie, wêz³ach ch³onnych. Objawy choroby zwi¹zane
s¹ z uwolnieniem mediatorów komórek tucznych oraz naciekaniem
organów i tkanek przez mastocyty. Podstawê rozpoznania choroby
stanowi badanie histologiczne potwierdzaj¹ce obecnoæ nacieków
mastocytarnych. Leczenie obejmuje edukacjê chorych, postêpowanie
objawowe (leki antyhistaminowe, glikokortykoidy), podejmowane s¹
tak¿e próby leczenia interferonem, kladrybin¹, imatinibem. W ciê¿kich
postaciach choroby stosuje siê chemioterapiê i przeszczep szpiku.
Wszyscy chorzy na mastocytozê powinni byæ wyposa¿eni
w ampu³kostrzykawkê z adrenalin¹. W pracy przedstawiono równie¿
za³o¿enia dzia³ania europejskiej sieci orodków mastocytozy (ECNM).
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Mastocytosis is a group of rare diseases characterized by abnormal
growth of mast cells in skin, bone marrow, liver, spleen, lymph nodes.
Signs and symptoms result mostly from mast cell mediators and mast
cell organ infiltration. Pathological examination proving mast cell
infiltration is crucial for the diagnosis of disease. Therapy includes
patient education and symptomatic treatment (antihistamine drugs
and glicocorticoids). Treatment with interferon, cladribine, or imatinib
has been also attempted. Aggressive forms of diseases require
chemotherapy, bone marrow transplantation. All mastocytotic subjects
should have always at hand ready-to-use syringe with adrenaline. The
paper reports also the aims of the European Competence Network on
Mastocytosis.
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Mastocytoza obejmuje grupê chorób charakteryzuj¹(cluster of differentiation) antygen ró¿ni- cych siê patologicznym rozrostem mastocytów w skórze,
szpiku kostnym, w¹trobie, ledzionie, wêz³ach ch³onnych
cowania komórkowego
[1]. Objawy choroby zwi¹zane s¹ przede wszystkim
protoonkogen koduj¹cy bia³ko kit
z uwolnieniem mediatorów komórek tucznych. Obejmuj¹
mutacja genu c-kit w kodonie 816
ró¿norodne alergiczne reakcje, w tym wstrz¹s anafilaktycz(European Competence Network on ny [2]. W przypadku naciekania organów i tkanek przez
Mastocytosis) europejskie sieci orodków zaj- mastocyty mo¿e dojæ do upoledzenia czynnoci zajêtych
narz¹dów. Szczególnie niebezpieczne s¹ anemia, trombomuj¹cych siê mastocytoz¹
cytopenia i leukopenia towarzysz¹ce zajêciu szpiku [3].
interferon
Historia choroby siêga XIX wieku. W 1869 roku Netreceptor o aktywnoci kinazy tyrozynowej
telship i Tay opisali pokrzywkê barwnikow¹ (urticaria
leukotrien
pigmentosa) [4]. W 1879 roku Paul Ehrlich odkry³ maprostaglandyna
stocyty, natomiast Unna w 1887 roku udokumentowa³ wzrost
(stem cell factor) czynnik wzrostu komórek liczby tych komórek w pokrzywce barwnikowej [5,6]. Ellis
pnia
w 1949 roku opisa³ zajêcie organów wewnêtrznych w przewiatowa Organizacja Zdrowia (World biegu mastocytozy [7]. wiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO) zaakceptowa³a klasyfikacjê choroby przygotowan¹
Health Organisation)
przez Valenta w 2001 roku (tabela I) [3].
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Tabela I. Klasyfikacja mastocytozy wg WHO [3]
1. Postaæ skórna (CM)
a) urticaria pigmentosa
b) mastocytoma skóry
2. Indolentna systemowa mastocytoza (ISM)
a) izolowana mastocytoza szpiku kostnego
3. Mastocytoza uk³adowa z klonalnym rozrostem linii komórkowych nie-mastocytarnych (SM-AHNMD)
4. Agresywna uk³adowa mastocytoza (ASM)
5. Bia³aczka mastocytarna (MCL)
6. Ch³oniak mastocytarny
7. Mastocytoma w narz¹dach poza skór¹

Epidemiologia choroby nie jest dok³adnie poznana.
Mastocytoza nale¿y do grupy rzadkich, tzw. sierocych
chorób (orphan diseases). Chorobowoæ szacowana jest
poni¿ej 0,01% [8]. Uwa¿a siê, ¿e skórna postaæ choroby
wystêpuje u 1 na 1000 do 8000 chorych leczonych w gabinetach dermatologicznych [1]. Nowe zachorowania
wystêpuj¹ u 3 osób na 1 milion mieszkañców rocznie [9].
Agresywna systemowa postaæ wystêpuje u oko³o 10%
chorych na mastocytozê [10].
Patofizjologia
Patogeneza choroby jest zwi¹zana z mechanizmami
reguluj¹cymi rozwój, proliferacjê i prze¿ycie mastocytów
[1,3,11]. Komórki tuczne wystêpuj¹ w du¿ej liczbie w ca³ym organizmie. Umieszczone s¹ g³ównie wzd³u¿ naczyñ
krwiononych, ch³onnych, nerwów, b³on luzowych i nab³onków, bior¹ udzia³ m.in. w reakcjach obronnych w trakcie zaka¿enia [1]. Mastocyty powstaj¹ z progenitorowych
komórek szpiku, wykazuj¹cych ekspresjê antygenu CD34.
Morfologicznie wyró¿nia siê 4 stadia rozwoju komórki
tucznej: (1) pozbawione ziarnistoci komórki wykazuj¹ce
obecnoæ tryptazy; (2) komórki metachromatyczne; (3)
promastocyty; (4) dojrza³e mastocyty. Szpik kostny chorych na agresywn¹ systemow¹ mastocytozê zawiera zazwyczaj komórki metachromatyczne i promastocytcy,
natomiast u chorych na urticaria pigmentosa stwierdza
siê bardziej dojrza³e formy mastocytów [3]. Wiele czynników bierze udzia³ w regulacji procesu powstawania
mastocytów, wród nich kluczow¹ rolê odgrywa czynnik
wzrostu komórek pnia (SCF ang. stem cell factor). SCF
przekazuje sygna³ do komórki za pomoc¹ receptora Kit,
przezb³onowego receptora o aktywnoci kinazy tyrozynowej. Receptor ten kodowany jest przez protoonkogen
c-kit [3,11].
Zaburzenia iloci i funkcji bia³ek uk³adu bia³ek SCF
i KIT uwa¿ane s¹ za kluczowy mechanizm w rozwoju
mastocytozy. Odpowiadaj¹ one za rozwój, rozmna¿anie,

ró¿nicowanie, chemotaksjê i prze¿ycie mastocytów [3].
Nie wykazano zwiêkszonego stê¿enia SCF w surowicy
chorych na agresywn¹ mastocytozê, natomiast komórki
macierzyste CD34+ pobrane od chorych wykazywa³y
nadmiern¹ proliferacjê w odpowiedzi na SCF [7,12]. Podwy¿szone stê¿enie SCF wykazano w zmianach skórnych.
Uwa¿a siê, ¿e czynnik ten odpowiada za hiperpigmentacjê skóry stwierdzan¹ u chorych na mastocytozê. Gen
c-kit, koduj¹cy bia³ko kit, znajduje siê na chromosomie 4
(q11-12). Zmniejszenie zdolnoci do przekazywania sygna³u przez bia³ko kit stwierdza siê w czerniakach, stymulacja proliferacji komórek przez receptor wystêpuje w nowotworach przewodu pokarmowego (GIST), nowotworach germinalnych, bia³aczkach, ch³oniakach i mastocytozie [11]. Stwierdzono, ¿e w wymienionych chorobach
wystêpuj¹ swoiste miejsca mutacji genu c-kit [11]. W mastocytozie najczêciej obecna jest mutacja D816V w czêci koduj¹cej fragment bia³ka kit o aktywnoci kinazy tyrozynowej. Rzadziej wystêpuj¹ mutacje kodonu 522, odpowiadaj¹cego za przezb³onow¹ domenê bia³ka kit oraz
egzonu 11 koduj¹cego oko³ob³onow¹ domenê receptora,
odpowiedzialn¹ za negatywn¹ regulacjê funkcji receptora [11]. U czêci chorych na mastocytozê nie udaje siê
wykazaæ ¿adnych mutacji genu c-kit, co pozwala przypuszczaæ, ¿e jaki inny mechanizm jest odpowiedzialny za
rozwój choroby. Pomimo ci¹g³ego postêpu wiedzy na temat mastocytozy jej patogeneza nie zosta³a do koñca
wyjaniona.
Obraz kliniczny choroby
Objawy choroby mog¹ ujawniæ siê zarówno w wieku
noworodkowym, jak i po 90 roku ¿ycia. Dolegliwoci
zwi¹zane s¹ z uwalnianiem mediatorów mastocytów, jak
równie¿ z niewydolnoci¹ narz¹dów, w których obecne
s¹ nacieki. Jedne i drugie stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia.
Najgroniejszymi objawami zwi¹zanymi z uwalnianiem
mediatorów s¹ uk³adowe objawy prowadz¹ce do wstrz¹su anafilaktycznego. Nale¿¹ do nich: wywo³any uwalnianiem histaminy i prostaglandyny D2 spadek cinienia i rozszerzenie naczyñ, dusznoæ, nadcinienie têtnicze wywo³ane przez chymazê oraz gor¹czka spowodowana uwolnieniem IL1 i IL6. Czynnikami sprzyjaj¹cymi wyst¹pieniu napadów anafilaksji s¹ stres i emocje; czynniki fizyczne: wysi³ek, zmiana temperatury, podra¿nienie, s³oñce, alkohol, leki:
amfoterycyna B, chinina, aspiryna, morfina, α i β blokery,
dekstran; anestetyki: lignokaina, prokaina, morfina, kodeina, etomidat, tiopental, sukcynylocholina, enfluran, izofluran; jady owadów, niektóre pokarmy, zaka¿enia wirusowe i bakteryjne oraz alergeny wziewne [14].
U ponad 80% chorych na mastocytozê wystêpuj¹
wy³¹cznie skórne objawy choroby. Uwalnianie mediatorów komórek tucznych mo¿e prowadziæ do wystêpowania objawów tak¿e z innych narz¹dów (tabela II) [2,14].
Objawy te mog¹ ujawniæ siê w ka¿dej postaci choroby
oraz w dowolnym jej momencie [2].
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Tabela II. Objawy zwi¹zane z uwalnianiem mediatorów komórek
tucznych [15,27]
Objaw
Rumieñ, pokrzywka i obrzêk
naczynioruchowy
Bóle brzucha, biegunka, objawy
choroby wrzodowej
Bóle kostne, osteopenia,
osteoporoza
Mieszane objawy z orodkowego
uk³adu nerwowego

Mediatory wywo³uj¹ce
histamina, PGD2 i LTC4
histamina
IL 6, heparyna, tryptaza,
TGF beta
PGD2 i histamina

Kolejn¹ grup¹ dolegliwoci s¹ objawy spowodowane
naciekaniem organów, tkanek przez mastocyty. Wskazuj¹
one na agresywn¹ postaæ choroby. Mo¿na je podzieliæ na
objawy z grupy B (ang. borderline  z pogranicza), oraz
C (wskazuj¹ce na koniecznoæ wprowadzenia leczenia
cytoredukcyjnego, chemioterapii) [15]. Do objawów
z grupy B nale¿¹ zmiany w obrazie morfologicznym szpiku kostnego (bogatokomórkowy szpik kostny, wzrost liczby
mastocytów), dysplazja i powiêkszenie narz¹dów wewnêtrznych, dotycz¹ce g³ównie w¹troby, ledziony i przewodu pokarmowego oraz wzrost stê¿enia tryptazy w surowicy krwi. Warunkiem zakwalifikowania objawów do
grupy B jest zachowana prawid³owa czynnoæ wymienionych narz¹dów [15].
W przypadku wyst¹pienia cytopenii, patologicznych z³amañ, hepatosplenomegalii z upoledzeniem czynnoci w¹troby, wodobrzuszem, zespo³em z³ego wch³aniania, spadkiem masy cia³a objawy klasyfikuje siê jako typu C. Do
obrazu klinicznego nale¿¹ eozynofilia, powiêkszenie wêz³ów
ch³onnych. Czêæ chorych nie ma zmian na skórze, co utrudnia ustalenie prawid³owego rozpoznania [2,15].
Rozpoznanie
Badania diagnostyczne, które nale¿y wykonaæ przy
podejrzeniu mastocytozy, to: morfologia krwi z rozmazem,
badania biochemiczne, m.in. profil w¹trobowy i nerkowy, koagulogram, stê¿enie tryptazy w surowicy krwi,
biopsja skóry lub innych narz¹dów podejrzanych o naciekanie mastocytów, badanie metabolitów histaminy w moczu [3]. U doros³ych obowi¹zuje badanie szpiku kostnego, u dzieci wskazaniem do biopsji szpiku jest podejrzenie
choroby uk³adowej (zmiany w morfologii krwi obwodowej, powiêkszenie w¹troby, ledziony, wêz³ów ch³onnych,
tryptaza powy¿ej 20 ng/ml) [3,14,17]. Wa¿nym elementem rozpoznania jest okrelenie antygenów CD2 i CD 25
w komórkach szpiku [17,18]. Badania radiologiczne obejmuj¹: USG/TK jamy brzusznej (ocena w¹troby, ledziony, wêz³ów ch³onnych), badania radiologiczne koci, obrazowanie za pomoc¹ magnetycznego rezonansu j¹dro-
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Tabela III. Kryteria rozpoznania agresywnej systemowej mastocytozy [10,17,27]
Kryterium wiêksze:
Wieloogniskowe nacieki z mastocytów w szpiku kostnym lub
innym narz¹dzie poza skór¹ (skupiska>15 mastocytów).
Kryteria mniejsze:
1. obecnoæ co najmniej 25% mastocytów w szpiku kostnym
o kszta³cie wrzecionowatym albo wykazuj¹cych atypow¹
morfologiê;
2. wykrycie mutacji kodonu c-kit 816 we krwi, szpiku kostnym
lub komórkach innych narz¹dów;
3. mastocyty w szpiku kostnym, krwi lub innych tkankach
wykazuj¹ ekspresjê CD 25 lub CD2;
4. stê¿enie tryptazy w surowicy krwi ponad 20 ng/ml.

wego dla oceny zajêcia szpiku kostnego [20]. Badanie
mutacji c-kit kodonu 816 w szpiku, krwi obwodowej, skórze, tkankach nacieczonych przez mastocyty pozwala
ukierunkowaæ leczenie w agresywnych formach choroby [11]. W zale¿noci od stanu chorego mog¹ byæ potrzebne inne badania, na przyk³ad endoskopia przewodu
pokarmowego lub densytometria [3,21].
Kluczowym elementem rozpoznania choroby jest ocena zagro¿enia agresywn¹ systemow¹ mastocytoz¹, bia³aczk¹ mastocytarn¹, mastocytoz¹ uk³adow¹ z klonalnym
rozrostem linii komórkowych nie-mastocytarnych, ch³oniakiem mastocytarnym,mastocytom¹ w narz¹dach poza
skór¹. Wyodrêbniono jedno kryterium wiêksze i cztery
mniejsze rozpoznania agresywnej uk³adowej mastocytozy (tabela III). Do rozpoznania tego stadium choroby konieczne jest spe³nienie 1 kryterium wiêkszego i 1 mniejszego lub trzech kryteriów mniejszych [1,3,14].
Leczenie
Nie ma przyczynowych metod leczenia chorych na
mastocytozê [3,22]. Terapia obejmuje 5 elementów.
Nale¿¹ do nich: (1) edukacja chorych i ich opiekunów;
(2) unikanie czynników wywo³uj¹cych napady choroby;
(3) leczenie nag³ych objawów zwi¹zanych z uwalnianiem
mediatorów; (4) leczenie przewlek³ych objawów zwi¹zanych z degranulacj¹ mastocytów; (5) leczenie cytoredukcyjne w przypadku zajêcia narz¹dów [14].
Podstawowym lekiem, w który powinni byæ zaopatrzeni wszyscy chorzy z uwagi na ryzyko wstrz¹su anafilaktycznego, jest adrenalina w ampu³kostrzykawce
[3,14,22]. W celu zmniejszenia czêstoci wystêpowania
tych epizodów stosowana jest terapia lekami blokuj¹cymi
receptory histaminowe H1 i H2 oraz doustne glikokortykoidy. Trudnym problemem jest wystêpowanie reakcji
anafilaktycznych w trakcie zabiegów operacyjnych oraz
wybór leków do znieczulenia chorych na mastocytozê.

184

Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(4), 181-186

Chorzy, cierpi¹cy z powodu alergii na jad owadów b³onkoskrzyd³ych, wymagaj¹ prowadzenia immunoterapii swoistej jadem owadów przez ca³e ¿ycie [23].
Zmiany skórne w urticaria pigmentosa leczone s¹
miejscowymi sterydami. W niektórych przypadkach stosowana jest PUVA-terapia lub leczenie laserem [14].
W typie zmian o charakterze mastocytoma, poza wymienionymi wczeniej metodami, stosowane jest chirurgiczne leczenie [14].
W dolegliwociach ze strony przewodu pokarmowego, takich jak biegunki i bóle brzucha do leczenia wprowadzane s¹ kromoglikany, leki antyleukotrienowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki antycholinergiczne. Przy
do³¹czeniu do obrazu klinicznego choroby wrzodowej, refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego w³¹czane s¹ blokery pompy protonowej, zespó³ z³ego wch³aniania leczony jest kromonami i glikokortykoidami. Najpowa¿niejszym objawem
ze strony przewodu pokarmowego jest wodobrzusze.
W takim przypadku nale¿y rozwa¿yæ steroidoterapiê oraz
leczenie chirurgiczne, polegaj¹ce na wytworzeniu po³¹czenia kr¹¿enia wrotnego z ¿y³¹ g³ówn¹ doln¹ [14].
U chorych na osteopeniê i osteoporozê podstawowym
leczeniem jest uzupe³nienie wapnia i witaminy D3, podawanie dwusfonianów i terapia hormonalna. Leczenie interferonem alfa wskazane jest u chorych obarczonych
ryzykiem z³amañ patologicznych [14]. W zlokalizowanych
bólach koci stosowana jest radioterapia paliatywna [14].
Agresywna systemowa mastocytoza, mastocytoza
uk³adowa z klonalnym rozrostem linii komórkowych niemastocytarnych i bia³aczka mastocytarna wymagaj¹ leczenia cytoredukacyjnego. Stosowane s¹ glikokortykosteroidy, interferon alfa, imantinib, kladrybina, splenektomia,
chemioterapia rozrostu linii komórkowej niemastocytarnej oraz transplantacja szpiku [3,15,21,24,25,26].
Interferon-α nasila dzia³anie czynników, które hamuj¹
rozwój mastocytów z komórek progenitorowych szpiku
[3]. Stosowane dawki leku wahaj¹ siê od 3 do 5 milionów
jednostek dziennie [3,14,24]. W najwiêkszym badaniu Simona [26], prowadzonym w 11 orodkach francuskich
zajmuj¹cych siê leczeniem mastocytozy, oceniono skutecznoæ stosowania interferonu w grupie 20 doros³ych chorych, w tym 16 z agresywn¹ i 4 z indolentn¹ postaci¹ choroby. Lek stosowano przez 6 miesiêcy w dawkach zwiêkszanych stopniowo od 1 do 5 milionów/m2 cia³a dziennie.
Wykazano, ¿e IFN mo¿e zahamowaæ postêp choroby, a nawet prowadzi do jej remisji. Wyniki terapii widoczne s¹ po
miesi¹cu stosowania. Najlepszy efekt leczenia obserwowany jest u chorych z ciê¿kimi objawami uk³adowymi zwi¹zanymi z uwalnianiem mediatorów. Niewielk¹ poprawê
stwierdzono natomiast u chorych z osteoporoz¹ i wodobrzuszem. Zalecane jest ³¹czenie IFN z glikokortykosteroidami w celu poprawy efektu klinicznego leczenia oraz
zwiêkszenia jego bezpieczeñstwa (mo¿liwe reakcje anafilaktyczne w fazie zwiêkszania dawki IFN) [3]. Dobry

efekt kliniczny uzyskuje siê u oko³o 20% chorych [3,15].
Monoterapia IFN nie jest postêpowaniem wystarczaj¹cym do uzyskania odpowiedzi chorych na bia³aczkê mastocytarn¹ oraz mastocytozê z klonalnym rozrostem
linii komórkowych nie-mastocytarnych.
Kladrybina (2-chlorodeoksyadenozyna) jest analogiem
zasad purynowych u¿ywanym w leczeniu nowotworów
wywodz¹cych siê z limofocytów typu B, w tym bia³aczki
w³ochatokomórkowej [25]. Uwa¿a siê, ¿e dzia³a ona g³ównie na komórki wykazuj¹ce ekspresjê antygenu CD25 [25].
W kilku badaniach wykazano skutecznoæ kladrybiny w leczeniu chorych na mastocytozê z klonalnym rozrostem linii
komórkowych nie-mastocytarnych [24,25]. Do leczenia
kwalifikowano chorych, u których stwierdzano ekspresjê
antygenu CD25 na powierzchni mastocytów. Ze wzglêdu
na opisywane objawy uboczne, takie jak pancytopenia, immunosupresja, potencjalne wystêpowanie wtórnych nowotworów, kladrabina powinna byæ stosowana wy³¹cznie
u chorych na bia³aczkê mastocytarn¹, ch³oniaka mastocytarnego, mastocytozê z klonalnym rozrostem linii komórkowych nie-mastocytarnych oraz agresywn¹ mastocytozê
uk³adow¹ oporn¹ na leczenie interferonem alfa [14,25].
Imatinib (Glivec) jest pierwszym lekiem hamuj¹cym
aktywnoæ bia³ka kit. Cz¹steczka leku ³¹czy siê w miejscu wi¹zania ATP z receptorem, uniemo¿liwiaj¹c autofosforylacjê kit i przekazanie sygna³u przez receptor [11].
Wstêpnie wykazano, ¿e lek ten dzia³a jedynie u osób, u których nie wystêpuje mutacja onkogenu c-kit D816V. Obecnoæ tej mutacji zmienia konformacjê przestrzenn¹ receptora kit w miejscu dzia³ania imatinibu. W badaniu Pardananiego i wsp. [28] imatinibem leczono 12 chorych, w tym
7  na agresywn¹ systemow¹ mastocytozê, 4  na indolentn¹ formê choroby, 1  na bia³aczk¹ mastocytarn¹.
Dawka leku waha³a siê od 100 do 400 mg dziennie. Poprawê kliniczn¹ stwierdzono u 10 chorych (remisja choroby lub znaczne zmniejszenie liczby mastocytów w biopsji szpiku) U dwóch osób, u których nie uzyskano efektu
klinicznego, wystêpowa³a mutacja c-kit D816V.
Akin i Maetcalfe [11] zaproponowali schemat leczenia chorych na mastocytozê. Podzieli chorych na dwie
grupy. Pierwsz¹ grupê stanowi³y osoby cierpi¹ce na indolentn¹ mastocytozê, w drugiej umiecili chorych na agresywn¹ systemow¹ postaæ choroby, mastocytozê z klonalnym rozrostem linii komórkowych nie-mastocytarnych oraz
bia³aczkê mastocytarn¹. Wed³ug tego schematu pierwsza grupa chorych wymaga³a jedynie leczenia objawowego, druga podzielona zosta³a na dwie podgrupy w zale¿noci od obecnoci mutacji D816V genu c-kit. U chorych bez
tej mutacji zaleca siê podawanie imatinibu, u pozosta³ych 
kladrybinê, interferon, cytostatyki i przeszczep szpiku [11].
W zwi¹zku z cytowanymi badaniami Escribano [25]
w ostatniej podgrupie mo¿na jeszcze wyró¿niæ chorych
z ekspresj¹ CD 25 na powierzchni mastocytów i bez niej.
Pierwsza grupa chorych to potencjalni kandydaci do
leczenia kladrybin¹.
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orodki posiadaj¹ce wszystkie mo¿liwoci i rodki do rozpoznawania i leczenia chorych; (2) Reference Centers
Kliniczny przebieg choroby jest ró¿ny, zale¿y od wieku chorego, postaci choroby, obecnoci mutacji genetycz- (orodki referencyjne)  orodki specjalizuj¹ce siê w jednych warunkuj¹cych odpowied na leczenie. Urticaria nej dziedzinie, np.: oznaczania mutacji genu c-kit; (3)
Associated Centers (orodki wspó³pracuj¹ce)  orodki
pigmentosa u dzieci mo¿e ulec samoistnej remisji. U wiêkszoci osób doros³ych choroba postêpuje powoli nawet bior¹ce udzia³ w sieci poprzez centra doskona³oci. Sieæ
jest otwarta na wspó³pracê ze wszystkimi placówkami
w postaci agresywnej. Intensywne leczenie poprawia romedycznymi i indywidualnymi naukowcami zajmuj¹cymi
kowanie chorych.
siê mastocytoz¹.
Centra doskona³oci, w swoim za³o¿eniu, maj¹ oferoEuropean Competence Network on Mastocytosis
waæ pe³n¹ bazê diagnostyczno-lecznicz¹ konieczn¹ do
Mastocytoza jest chorob¹ rzadk¹, w leczeniu chorych
prowadzenia chorych, w tym oddzia³y alergologii, dermakonieczna jest wspó³praca specjalistów wielu dziedzin.
tologii, hematologii, zak³ady patomorfologii, genetyki, laRozpoznanie i leczenie chorych jest trudne, a wymagane
boratoria biochemiczne i immunologiczne. Spotkanie zawyposa¿enie, takie jak cytofotometria przep³ywowa, ba³o¿ycielskie sieci odby³o siê w Wiedniu w 2002 roku, kodania genetyczne oraz leki IFN, kladrybina, imatinib nie
lejne spotkanie sieci mia³o miejsce w Groningen w 2004
s¹ wszêdzie dostêpne. Trudnoci te sta³y siê impulsem do
roku. Osoba koordynuj¹c¹ pracê ECNM jest profesor
utworzenia European Competence Network on MastoPeter Valent z Kliniki Hematologii Uniwersytetu Wiedeñcytosis, czyli europejskiej sieci orodków zajmuj¹cych siê
skiego. Wiêcej informacji na temat sieci mo¿na znaleæ
mastocytoz¹ [8]. Generalnym celem stworzenia sieci jest
na stronie internetowej www.univie.ac.at/ecnm.
poprawa rozpoznawania i leczenia chorych oraz stwoW 2004 roku do ECNM do³¹czy³ zespó³ klinik i zak³arzenie warunków do badañ naukowych nad t¹ chorob¹.
dów Akademii Medycznej w Gdañsku. W sk³ad zespo³u
Za³o¿enia ECNM obejmuj¹ utworzenie sieci orodwchodz¹ kliniki: alergologii, dermatologii, endokrynologii,
ków doskona³oci, orodków referencyjnych i wspó³prahematologii, pediatrii oraz zak³ady chemii, immunopatolocuj¹cych w ka¿dym kraju europejskim, a w krajach pogii, genetyki i patomorfologii. W ramach naszego orodka
wy¿ej 50 mln mieszkañców minimum 2 orodków; stwomo¿liwe jest wykonanie wymienionych wczeniej badañ
rzenie zaleceñ i standardów dla lekarzy i informacji dla
koniecznych do ustalenia w³aciwego rozpoznania. Mo¿chorych we wszystkich krajach Europy oraz utworzenie
liwe jest tak¿e leczenie chorych na wszystkie stadia choeuropejskiego rejestru chorych na mastocytozê. Nawi¹roby. Informacje na temat gdañskiego orodka ECNM
zanie wspó³pracy pomiêdzy orodkami ma s³u¿yæ prowadostêpne s¹ na stronie internetowej www.alergologia.
dzeniu badañ epidemiologicznych i klinicznych nad zastoamg.gda.pl/mastocytoza.
sowaniem nowych leków.
Wszystkie osoby zainteresowane chorob¹ zapraszaPlanowane s¹ trzy rodzaje orodków bior¹cych udzia³
my do wspó³pracy i wymiany dowiadczeñ dla dobra chow sieci: (1) Center of Exellence (centra doskona³oci) 
rych na mastocytozê.
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