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::  Mastocytoza skórna grudkowo-plamista 

 

 

Orpha number: ORPHA79457 

 

Definicja choroby: 

 

Mastocytoza skórna grudkowo-plamista (Maculopapular cutaneus mastocytosis – MCM) to postać 

mastocytozy skórnej (cutaneus mastocytosis – CM; sprawdź ten termin) charakteryzująca się obecnością 

mnogich, intensywnie pigmentowanych plamek, grudek lub guzków związanych z nieprawidłowym 

nagromadzeniem komórek tucznych w skórze. 

 

Epidemiologia: 

 

MCM to najczęstsza postać CM (stanowiąca około 90% przypadków), ale częstość występowania w 

populacji ogólnej nie jest znana. Zachorowalność szacowana jest pomiędzy 1/1000 a 1/125 urodzeń. Ta 

jednostka chorobowa najczęściej występuje u rasy kaukaskiej, w równym stopniu u obydwu płci, jednakże 

w przypadku wczesnego początku choroby wykazano przewagę płci męskiej (1,7-1,8:1). 

 

Obraz kliniczny: 

 

W większości przypadków początek choroby ma miejsce w wieku niemowlęcym lub dziecięcym, ale 

zdarzają się przypadki o początku w wieku dorosłym. Ze względu na zróżnicowany wygląd zmian, w 

przeszłości opisano kilka podtypów (postać płytkowa, postać typowa, postać teleangiektatyczna oraz 

postać guzkowata), ale obecnie wszystkie są zgromadzone pod jedną jednostką chorobową. Postać 

płytkowa lub grudkowa objawia się pomarańczowymi lub żółtymi grudkami lub płytkami często 

pojawiającymi się w ciągu pierwszych miesięcy życia. W postaci typowej lub klasycznej okrągłe lub 

owalne, czerwone lub brązowe liczne plamki są rozsiane symetrycznie. Postać telangiektatyczna 

(telangiectasia macularis eruptiva perstans; TMEP) to jednostka sporna opisywana jako bardzo rzadki 

wariant występujący u dorosłych i charakteryzujący się obecnością czerwonych lub brązowych 

telangiektatycznych plamek. Postać guzkowa jest rzadka. W MCM rozmiar i liczba zmian jest 

zróżnicowana, wielkość typowych zmian wynosi od 1 mm do ponad 1 cm, a ilość od 10 do 1000 zmian. 

Zmiany mogą pojawić się na wszystkich częściach ciała, ale najczęściej występują na tułowiu i 

kończynach. Do objawów dodatkowych MCM należy objaw Dariera, dermografizm oraz świąd. 

Podrażnienie mechaniczne lub inne czynniki wyzwalające degranulację komórek tucznych (niesteroidowe 
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leki przeciwzapalne, bodźce fizyczne, stres emocjonalny, ugryzienia owadów oraz niektóre rodzaje 

pokarmów) mogą wywoływać objawy ogólnoustrojowe takie jak zaczerwienienie, bóle głowy, bezdech, 

świszczący oddech, katar, nudności, wymioty, biegunka oraz omdlenia. 

 

Etiologia: 

 

U pacjentów z MCM zidentyfikowano mutacje genu KIT (4q11-q12). Jednakże te mutacje występują 

rzadko w populacji pediatrycznej, więc w tych przypadkach zarówno etiologia, jak i patogeneza MCM 

pozostają niejasne. MCM najczęściej występuje sporadycznie, ale odnotowano rzadkie przypadki 

rodzinne. 

 

Metody diagnostyczne: 

 

U dzieci rozpoznanie stawiane jest na podstawie wyglądu zmian oraz pozytywnego objawu Dariera. 

Czasami do potwierdzenia rozpoznania może być wymagana biopsja skóry (najczęściej w przypadkach 

gdy choroba objawia się po 5 roku życia). U dorosłych, w celu wykluczenia podejrzenia SM, należy 

przeprowadzić biopsję szpiku. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

Rozpoznanie jest najczęściej jednoznaczne, ale opisano mylne rozpoznanie jako przewlekła pokrzywka 

lub idiopatyczna anafilaksja. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Należy unikać czynników wyzwalających. Leczenie objawowe obejmuje podawanie leków 

przeciwhistaminowych, miejscowo steroidów oraz stabilizatorów błony komórek tucznych. Terapia PUVA 

lub UVA1 może zostać wykorzystana u młodzieży lub dorosłych, u których inne formy leczenia są 

nieskuteczne. 

 

Rokowanie: 

 

Rokowanie jest dobre, szczególnie u pacjentów, u których choroba rozpoczęła się w dzieciństwie, przed 5 

rokiem życia, nastąpiła poprawa (około 50% przypadków) lub objawy całkowicie ustąpiły (30% 

przypadków) w wieku dojrzewania. Spontaniczne ustępowanie objawów jest rzadkie u pacjentów, u 
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których choroba rozpoczęła się w wieku dorosłym, dodatkowo wzrasta także ryzyko uogólnienia się 

choroby.  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


