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M ast hücreleri, çok işlevli efektör hüce-
lerdir. Değişik organlarda yuvalanan bu 
hücreler bazik boyalarla metakromatik 

boyanan granüller içerirler (1). Mast hücreleri, 
hematopoietik progenitör hücrelerden kaynağını 
alır. Kemik iliği ve periferik kanda mast hücre pro-
genitörleri gösterilmiştir (2,3). Bu hücrelerin göç 
ederek çeşitli organlarda farklılaşıp olgunlaştıkları 
düşünülmektedir (4). Mast hücrelerinin gelişim ve 
farklılaşmalarında sitokinler ve başka faktörler 
karmaşık bir ağ içinde etki yaparlar. Büyüme fak-
törlerinin en önemlisi kök hücre faktörüdür [“stem 
cell factor (SCF)”]. Bu faktör, mast hücre büyüme 
faktörü veya KIT ligandı olarak da adlandırılır. 
Kök hücre faktörü, mast hücrelerinin “uncommit-
ted“ CD34+ progenitör hücrelerinden gelişmesini 
sağlar (5,6). Kök hücre faktörünün mast hücreleri 
ve mast hücre progenitörleri üzerindeki etkileri 
c-kit protoonkogeni tarafından kodlanan ve SCF 
için tirozinkinaz yapısında bir reseptör olan KIT 
aracılığı ile olur (7). Mast hücrelerinin gelişimi ve 
farklılaşmaları için SCF ve SCFye bağlı KIT akti-
vasyonu mutlaka gereklidir. Bu bilgiyle uyumlu 
olarak c-kit geni veya SCF geni defekti olan fare-
lerde mast hücre yetersizliği görülür (8,9). Buna 
karşın KIT proteinin kinaz bölgesinde yer alan 
“fonksiyon kazandıran” aktive edici mutasyonlar, 
mast hücrelerinin ve bunların progenitörleri-
nin aşırı gelişimine yol açarlar (10). Hücrelerin 
transformasyonuna yol açan bu mutasyonlardan 
özellikle Asp-816-Val mutasyonu erişkin sistemik 
mastositozlu hastalarda sıkça görülür (11,12,13). 
Sistemik mastositozda görülen genetik defektler, 
polimorfizmler ve karyotip anomalileri Tablo 1’de 
görülmektedir.

Mast hücreleri normal dokularda veya sistemik 
mastositozlu hastaların dokularında kendilerine özgü 
yüzey antijen fenotipi gösterirler. Farklılaşmamış 
mast hücre progenitörleri CD34, CD13 ve CD117 
eksprese ederler (16). Olgunlaşma esnasında mast 
hücreleri CD34 ile birlikte başka bazı reseptörleri 
kaybederler, ancak CD117 ve CD13 eksprese etmeye 
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Tablo 1. Sistemik mastositozda görülen genetik defektler, polimorfizmler 
ve karyotip anomalileri (14)

Bulgu Bildirilen hasta grubu
SM’lu hastalardaki 
yaklaşık sıklık 

Gen defektleri
c-kit D816V SM’un tüm varyantlar, nadiren 

“CM”
>%80

c-kit D816Y “CM”, SM, SM-AHNMD <%5
c-kit D816F “CM”, SM <%5
c-kit D816H SM-AHNMD <%5
c-kit D820G ASM <%5
c-kit V560G SM <%5
c-kit F522C (15) SM <%5
c-kit E839K “CM” <%5
c-kit V530I SM-AML <%5
c-kit K509I SM (familyal tip) <%5
FIP1L1/PDGFRA HES, Eozinofiliyle birlikte olan SM <%5

Gen polimorfizmleri
IL4Rα Q576R “CM”, indolent SM Bilinmiyor

Karyotip 
anomalileri
del20(q12) SM, SM-AHNMD <%5
+9 SM, SM-AHNMD <%5
T(8;21) SM-AML M2 <%5
Kısaltmalar: “CM”, kutanöz mastositoz; SM, sistemik mastositoz, “SM-AHNMD”, mast hücre dışı 
hematolojik klonal bir hastalıkla birlikte olan SM; HES, hipereozinofilik sendrom
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devam ederler. Olgunlaşmanın son safhasında CD13 
ekspresyonu azalır (17). Fizyolojik hallerde mast 
hücreleri ve mast hücre progenitörleri CD2, CD25 ve 
CD35 taşımazken, sistemik mastositozlu hastalarda 
bu hücrelerde bu antijenler eksprese olur (17). 

Sistemik mastositoz, deri, kemik iliği, karaciğer, 
dalak ve lenf düğümü gibi dokularda mast hücre 
artışı ile kendisini gösteren bir hastalıktır. Klonal 
bir kemik iliği hastalığı olduğunun açıkca gösteril-
mesi ile artık miyeloproliferatif hastalıklar gurubu 
içinde anılan bu hastalığa ait WHO (Dünya Sağlık 
Örgütü) sınıflaması Tablo 2’de görülmektedir. 

Yakın zamanda indolent mastositozlu has-
taların ve hematolojik bir hastalıkla birlikte sis-
temik mastositozu olan hastaların periferik kan 
ve kemik iliklerinden elde edilen hematopoietik 
hücerelerde Asp816Val mutasyonunu kodlayan 
mRNA ekspesyonunun çeşitli oranlarda varoldu-
ğu ve mastositozun klonal bir kök hücre hastalı-
ğı olabileceği bildirilmiştir (18). Biz de yaptığımız 
çalışmada indolent sistemik mastositozlu hasta-
larda, mastositozun klonal bir hastalık olduğunu 
kanıtlamak ve mutasyona uğramış olan klondan 
kökenini alan hücrelerin görülme frekanslarını ve 
hangi hematopoietik hücre dizisine ait olduklarını 
belirlemek için periferik kandan elde edilen T hüc-
releri, monositler, B hücreleri ve mast hücrelerinde 
“tek hücre mutasyon analizi” ile Asp816Val c-kit 
gen mutasyonlarını araştırdık (13). Bu mutasyon, 
mast hücreleri ve monositlerde yaygın olarak ve 
B hücrelerinde ise daha az oranlarda saptandı. T 
hücrelerinde ise mutasyon saptanmadı. Elde etti-
ğimiz sonuçlar, mast hücrelerine, monositlere ve B 
hücrelerine doğru farklılaşma kapasitesine sahip 

bir progenitör hücrenin bu hastalıkta rol oynadığını 
ve Asp816Val c-kit mutasyonunun bu hücre dizile-
rine doğru farklılaşan hücrelere gelişme ve yaşama 
avantajı sağladığını desteklemektedir. Bunu izleyen 
bir çalışmada aynı mutasyon bazofil ve nötrofillerde 
de araştırıldı. Her iki hücre dizisinde de mast hüc-
releri ve monositlere benzer oranlarda c-kit mutas-
yonu saptandı. Bu sonuçlar da miyeloid seri ve B 
hücrelerine doğru farklılaşma kapasitesine sahip 
bir progenitör hücrenin klonal gelişimin kökenin-
de olduğunu göstermektedir. Ayrıca morfolojik ve 
fonksiyonel benzerlikleri bulunan mast hücreleri 
ve bazofillerin, diferansiyasyonun daha geç bir 
döneminde yer alan ortak “committed” bir proge-
nitör hücreden kaynaklanmadıklarını, aksine daha 
erken bir dönemdeki progenitör hematopoietik bir 
hücreden köken aldıklarını desteklemektedir. 

Bu duruma analog bir şekilde gelişen hema-
topoietik hücre dizisi tutulumu, kronik miyeloid 
lösemi (KML) ve miyelodisplastik sendromda (MDS) 
bildirilmiştir. Kronik fazdaki KMLli hastalarda Phi-
ladelphia kromozomunun varlığı, “fluorescence-
activating cell sorting” (FACS) ve “fluorescence in 
situ hybridization” (FISH) yöntemlerinin kombine 
olarak kullanılması ile miyeloid hücrelerde, B hüc-
relerinin büyük bir kısmında ve kemik iliğindeki 
T hücre progenitörlerinde gösterilmesine rağmen 
bu kromozom matür periferik T hücrelerinde gös-
terilememiştir (19). Buna benzer gözlemler MDS’li 
hastalarda da yapılmıştır (20,21). Bu bulgular 
sistemik mastositozun KML ve MDS’ye benzer 
şekilde miyeloid hücrelere ve B hücresine doğru 
farklılaşma kapasitesine sahip hematopoietik 
progenitör hücrenin klonal bir hastalığı olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 2. Mastositoz için WHO sınıflaması
Tip Kısaltma Alt Tip
Kutanöz mastositoz “CM” -Urticaria Pigmentosa (UP)=Makulopapüler “CM” (“MPCM”)
İndolent Sistemik Mastositoz ISM -“Smouldering” sistemik mastositoz (SSM)

-İzole kemik iliği mastositozu (“BMM”)

Mast hücre dışı klonal hematolojik bir hastalıkla 
beraber olan sistemik mastositoz 

“SM-AHNMD” -SM-AML
-SM-MDS
-SM-MPD
-SM-CMML
-SM-NHL

Agresif Sistemik Mastositoz ASM -Eozinofili ile birlikte olan lenfadenopatik SM*
Mast hücreli Lösemi “MCL” -Alösemik “MCL”
Ekstrakutanöz Mastositoma
*Vakaların küçük bir kısmında FIPL1/PDGFRA füzyon geni pozitif bulunur
Kısaltmalar: WHO, Dünya Sağlık Örgütü; “CM”, kutanöz mastositoz; SM, sistemik mastositoz; AML, akut miyeloid lösemi; MDS, miyelodisplastik sendrom; MPD, miyeloproliferatif hastalık; “CMML”, kronik 
miyelomonositik lösemi; “MCL”, mast hücreli lösemi; NHL, non-Hodgkin lenfoma
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