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:: Rozlana mastocytoza skórna  

 

 

Orpha number: ORPHA79456 

 

Definicja choroby: 

 

Rozlana mastocytoza skórna (Diffuse cutaneus mastocytosis-DCM) to rzadka postać mastocytozy skórnej 

(Cutaneus mastocytosis-CM, sprawdź ten termin) charakteryzująca się uogólnioną erytrodermią, 

tworzeniem pęcherzy o różnym stopniu zaawansowania, skórą o wyglądzie skórki pomarańczowej oraz 

gromadzeniem się komórek tucznych w skórze. Wyróżnia się przynajmniej dwa warianty DCM, jeden z 

tworzeniem dużych pęcherzy (pęcherzowa DCM; sprawdź ten termin) i drugi z naciekami 

(Pseudożółtakowata DCM; sprawdź ten termin). 

 

Epidemiologia: 

 

DCM stanowi około 1-2% wszystkich przypadków CM i wyjątkowo objawia się w niemowlęctwie, głównie 

w okresie noworodkowym. W literaturze opisano mniej niż 30 przypadków o początku w wieku 

niemowlęcym. 

 

Obraz kliniczny: 

 

U większości pacjentów występuje uogólniona  erytrodermia z czerwonymi i brązowo-pomarańczowymi 

przebarwieniami oraz rozległymi pęcherzami. Pęcherze mogą być krwiste, występować w grupach lub 

liniowo i najczęściej są zlokalizowane na tułowiu, kończynach oraz skórze głowy. Zmiany pęcherzowe 

najczęściej ustępują w wieku 3-5 lat. U niewielkiej liczby pacjentów głównym objawem DCM są żółto-

pomarańczowe nacieczenia i zmiany podobne do kępek żółtych (Pseudożółtakowata DCM). Z upływem 

czasu skóra staje się zgrubiała o ciastowatej konsystencji. Do innych objawów skórnych należy świad, 

pokrzywka, pozytywny objaw Dariera oraz wyraźny dermografizm. Objawy ogólnoustrojowe (takie jak 

zaczerwienienie, niedociśnienie, ciężka anafilaksja, hepatomegalia, biegunka oraz krwawienie z przewodu 

pokarmowego) występują częściej w DCM niż w innych postaciach CM z objawami ogólnymi. 

 

Etiologia: 
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DCM najczęściej występuje sporadycznie, ale odnotowano kilka przypadków rodzinnych. U pacjentów z 

niektórymi postaciami mastocytozy oraz u kilku pacjentów z DCM zidentyfikowano mutacje genu KIT 

(4q11-q12) 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie można postawić na podstawie objawów klinicznych, a potwierdzić w badaniu histologicznym 

z zastosowaniem barwienia komórek tucznych (Giemsy lub błękit toluenowy) lub immunohistochemicznym 

w kierunku tryptazy. Badanie poziomu tryptazy w osoczu oraz N-metylohistaminy w moczu może być 

pomocne w trakcie diagnostyki oraz badań kontrolnych. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

U pacjentów z rozsianymi zmianami pęcherzowymi w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić 

wrodzoną pęcherzową erytrodermię rybiołuskowatą, wczesne postacie pęcherzowego oddzielania się 

naskórka, zespół Kindlera (gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry). 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Leczenie jest objawowe i obejmuje podawanie leków przeciwhistaminowych (H1 i H2 w przypadku 

objawów ze strony przewodu pokarmowego), miejscowe stosowanie steroidów oraz stabilizatorów błony 

komórek tucznych. Należy unikać czynników wywołujących degradację błony komórek tucznych 

(niesteroidowe leki przeciwzapalne, bodźce fizyczne, stres emocjonalny, ugryzienia owadów oraz niektóre 

rodzaje pokarmów). Doustne podawanie leków steroidowych oraz fotochemioterapia z terapią UVA mogą 

przynosić korzyści, ale powinny być stosowane w okresie niemowlęcym w ciężkich przypadkach opornych 

na inne formy leczenia. Badania kontrolne są niezbędne w celu wczesnego wykrycia i leczenia objawów 

ogólnoustrojowych. 

 

Rokowanie: 

 

Pomimo spontanicznego ustępowania zmian pęcherzowych przed 5 rokiem życia, u większości pacjentów 

z DCM rokowanie jest zmienne: DCM związane jest z podwyższonym ryzykiem wystąpienia 

ogólnoustrojowych objawów zagrażających życiu (krwawienie z przewodu pokarmowego, anafilaksja itp.). 

U kilku pacjentów opisano związek  DCM z  białaczką z komórek tucznych oraz utrzymanie się DCM do 

wieku dorosłego z transformacją do mastocytozy układowej o powolnym przebiegu. 
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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. 

 

 

 


