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Σύνδρομα ενεργοποίησης μαστοκυττάρων. 

Η ύπαρξη ασθενών που παρουσιάζουν 
επεισόδια ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων 
χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις διαταρχής του 
πολλαπλασιασμού άρχισε να παρατηρείται από 
20 ετίας οπότε και ξεκίνησε η συζήτηση για την 
ύπαρξη κλωνικών και μη διαταραχών των 
μαστοκυττάρων. Το σύνολο των παραπάνω 
διαταραχών εντάχθηκε σε μια ετερογενή 
ομάδα και ονομάστηκαν σύνδρομα 
ενεργοποίησης μαστοκυττάρων 

Γιανα διαγνωσθεί ένας ασθενής με σύνδρομο 
ενεργοποίησης θα πρέπει να πληρεί 3 κριτήρια: 

Θα πρέπει να έχει συμπτώματα από 
ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων από 2 
τουλάχιστον συστήματα. Συμπτώματα που 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης 
μαστοκυττάρων είναι το ερύθημα, ο κνησμός, 
διαρροϊκές κενώσεις, δυσπεψία, ναυτία, 
κοιλιακό άλγος, μυϊκό άλγος, οστικό άλγος, 
οστεοπόρωση, μεταβολές της αρτηριακής 
πίεσης του αίματος (συνήθως πτώση γνωστή 
ως υπόταση), αναφυλαξία, ταχυκαρδία, 
πονοκεφάλους, δυσκολία συγκέντρωσης, 
κόπωση, ομίχλη εγκεφάλου, ζάλη, 
ευερεθιστικότητα, θυμό, κατάθλιψη και φόβο.

Το δεύτερο κριτήριο είναι να υπάρχει απόδειξη 
πως τα μαστοκύτταρα έχουν ενεργοποιηθεί 
όταν ο ασθενής βιώνει τα παραπάνω 
συμπτώματα. Αυτό μπορεί να βασιστεί στην 
μέτρηση στο αίμα μιας ουσίας που 
απελευθερώνεται από τα μαστοκύτταρα όταν 
ενεργοποιούνται όπως η Τρυπτάση. Θα πρέπει 
λοιπόν η τιμή της Τρυπτάσης μετά τα 
παραπάνω συμπτώματα να ανευρίσκεται στο 
αίμα κατά 20% αυξημένη από την τιμή ηρεμιας 
συν 2 μονάδες. 

Το τρίτο κριτήριο είναι να υπάρχει υποχώρηση 
(πλήρης ή μερική) των συμπτωμάτων όταν 
λαμβάνουν φάρμακα που μπλοκάρουν τη 
δράση των ουσιών που απελευθερώνουν τα 
μαστοκύτταρα.
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Γενικά 

Τα μαστοκύτταρα αποτελούν μέρος του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος. Παράγονται 
στο μυελό των οστών και μεταναστεύουν 
στους ιστούς, όπου εγκαθίστανται κοντά στα 
αιμοφόρα αγγεία ή νεύρα. Συνήθως τα 
μαστοκύτταρα δεν βρίσκονται στο περιφερικό 
αίμα. Τα μαστοκύτταρα έχουν τη δυνατότητα 
να παράγουν και να αποθηκεύουν ουσίες, 
μεσολαβητές, (π.χ. ισταμίνη), οι οποίες μπορούν 
να αποδεσμευτούν και να προκαλέσουν 
συμπτώματα. 

Οι διαταραχές των μαστοκυττάρων 
προκαλούνται από τον πολλαπλασιασμό και τη 
συσσώρευση γενετικά τροποποιημένων 
μαστοκυττάρων και/ή την ακατάλληλη 
απελευθέρωση των μεσολαβητών των 
περιέχουν. Οι δύο κύριες μορφές διαταραχών 
των μαστοκυττάρων είναι ή μαστοκυττάρωση 
και τα σύνδρομα ενεργοποίησης των 
μαστοκυττάρων (MCAS)

Μαστοκυττάρωση 

Όπως προαναφέρθηκε τα μαστοκύτταρα 
αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού 
συστήματος κάθε ανθρώπου. Η διαφορά στους 
ασθενείς με μαστοκυττάρωση είναι ότι 
παρουσιάζουν μια μη φυσιολογική ανάπτυξη 
και συσσώρευση των μαστοκυττάρων σε ένα ή 
περισσότερα οργανικά συστήματα (π.χ. δέρμα, 
μυελό των οστών, ήπαρ, σπλήνα). Η 
μαστοκυττάρωση είναι μια διαταραχή που 
παρουσιάζεται με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους. 

Τα συμπτώματα συχνά οφείλονται στην 
αποκοκκίωση ή στην απελευθέρωση των 
ουσιών (σε κοκκία) που αποθηκεύονται στα 
μαστοκύτταρα. Τα μαστοκύτταρα περιέχουν 
κοκκία με χημικές ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένου της ισταμίνης, η οποία 
μπορεί να απελευθερωθεί εκτός των 
μαστοκυττάρων. Αυτή η απελευθέρωση 
χημικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε 
συμπτώματα όπως ερύθημα, κνησμό, 
διαρροϊκές κενώσεις, δυσπεψία, ναυτία, 
κοιλιακό άλγος, μυϊκό άλγος, οστικό άλγος, 
οστεοπόρωση, μεταβολές της αρτηριακής 
πίεσης του αίματος (συνήθως πτώση, γνωστή 
ως υπόταση), αναφυλαξία, ταχυκαρδία, 
πονοκεφάλους, δυσκολία συγκέντρωσης, 
κόπωση, ομίχλη εγκεφάλου, ζάλη, 
ευερεθιστικότητα, θυμό,

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 
κατηγοριοποιήσει τη Μαστοκυττάρωση σε δύο 
διαφορετικές παθήσεις: τη Δερματική 
Μαστοκυττάρωση και τη Συστηματική 
Μαστοκυττάρωση. 

Δερματική Μαστοκυττάρωση 
Είναι αποκλειστικά δερματολογική πάθηση, 
όπου η συσσώρευση των μαστοκυττάρων 
περιορίζεται στο δέρμα. Πρόκειται σε όλες τις 
περιπτώσεις για καλοήθη ασθένεια. Η 
δερματική μαστοκυττάρωση εμφανίζεται 
κυρίως στα παιδιά και στην πλειονότητα αυτών 
υποχωρεί στην εφηβεία. 

Συστηματική Μαστοκυττάρωση 
Είναι αιματολογική νόσος, όπου ο 
πολλαπλασιασμός των μαστοκυττάρων 
βρίσκεται σε ένα τουλάχιστον όργανο 
(συνήθως στο μυελό των οστών) και θα πρέπει 
να επιβεβαιωθεί με βιοψία. 
Η συστηματική μαστοκυττάρωση είναι 
συνήθως νόσος των ενηλίκων. Έχει μια χρόνια 
πορεία και δεν είναι θεραπεύσιμη. Υπάρχουν 
διάφοροι τύποι συστηματικής 
μαστοκυττάρωσης με την πλειονότητα των 
ασθενών να έχει ευνοϊκή πρόγνωση. Σπάνια μια 
μορφή συστηματικής μαστοκυττάρωσης 
εξελίσσεται σε άλλη μορφή. 


