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Özet : Mast hücreleri keınik iliği kökenli hücreler olup,
olgunlaşmış yapıda dolaşımda buluıunaınaktadtr!ar. Mast
hücreleri dokular arasında çok yaygın bir dağı/un
gösterirler. Genellikle bağ dokusunda sinir, lenf ve kan
damarlarına yakın olacak şekilde ve de gastrointestinal
sistem, solunum sistenıi mukozası ile deri altında
yerleşmişlerdir. Santral sinir sisterninde de ınast hücrelerine
rastlanınaktadır. Farklı dokularda bulunan ınast hücreleri
fen.otipik, histokilnyasal, biyokilnyasal ve fonksiyonel olarak
heterojenite göstennektedir. Mast hücreleri uyarıldıkları
zanıan degranüle olmakta ve granüllerinden hista1nin,
heparin, çeşitli glikozaminoglikanlar, anaflaksinin yavaş
etkili maddesi (SRS-A), anaflaksinin eozinofil keınotaktik
faktörü (ECF-A), bradikinin, prostaglandinler, lökotrienler,
nitrik oksit benzeri faktör ve vazoaktif intestinal peptid (V!P)
gibi çeşitli kimyasal maddeler salgılanmaktadır. Aktive
olmuş ınast hücreleri hastalıklarda ve çeşitli biyolojik
olayların düzenlenmesinde birçok role sahiptir. Ancak
onların sağlık ve hastalıktaki rolleri henüz yeterince açıklığa
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Riddle Cells of Various Biologic Events and Diseases :
Mast Cells
Summary : Granular nıast cells originate /rom the bone
ınarrow. Mature ınast cel!s do not normally circulate in the
blood. Thcy are widely distributed tiıroughout tiıe body,
adjacent to hlood vessels and lymphatics, and bencath
epithelial suifaces of the respiratory and gastrointestinal systenı
and the skin. Tlıey are alsa localized in the central neı;ıous
system. Mast cells fronı dijferent locations are shovvn to vaıy in
their histocheınical, ultrastuctural, cytochen1ical, and functional
properties. Sthnulation of mast cells causes degranu/ation and
release of the granular products such as histanıine, heparin, or
a related g~ycosaıninoglycans, a slow reacting substance of
anaphylaxic, eosinophil chen1otactic factor of anaphylaxic,
bradykinin, prostaglandins, leukotrienes, 11it1ic oxide-like
factor, and vasoactive intestinal peptide (VIP) or closely related
peptide. Activated ınast cells have sonıe role in tlıe regulation of
various biological responses and diseases. However, an
explanation of their specific roles in health and disease needs to
be elucidated.
In this review article, 1ve would like to give the results ofrecent
studies related to the functional role of mast cells, ınajor source
of !he body's histaınine, in van'ous physiological events and
diseases.
Key words: Mast cells, Histaınine, Estrns cycles
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sürdürmektedirl.3,4. Oysa ki bazofil, eozinofil, nöt-

kavuşturulanıamıştır.

makalemizde, organiznıanın önenıli histanıin
ınast hücrelerinin çeşitli fizyolojik olaylar ve
hastalıklardaki rollerine
ışık tutan yeni çalışmaların
sonuçları ve yaklaşunları aktarılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Mast llücreleri, llistarnin, EstnJs siklusu

Bu

derlenıe

kaynağı

olan

rofil gibi
Kan dolaşımında bulunan bazofil lökositlere çok
büyük özdeşlik gösteren mast hücreleri, kemik iliğinden kaynaklanarak dokular arasına yerleşen bir
hücre grubudur 1-4 . Mast hücrelerinin öncü hücreleri
kemik iliğinden kana, buradan dokulara ulaştığı
zaman henüz çoğalma ve farklılaşma yeteneğini

*

diğer

kemik

ğinde farklılaşıp

iliği

kana

kökenli hücreler kemik ili-

ulaştıkları

zaman

çoğalma

yeteneklerini kaybederler. Mast hücreleri kemik iliği
kökenli
malarına

olmaları
rağmen

ve dokulara kan yoluyla
dolaşımda

ulaş

bulunmayan hüc-

relerdir1.
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Mast hücreleri dokular arasında çok yaygın bir
dağılım gösterirler.
Genellikle bağ dokusunda
sinir, lenf ve kan damarlarına yakın olacak şe
kilde ve de gastrointestinal sistem, solunum sistemi mukozası ile deri altında yerleşmişler
dirlA,5. Bazı türlerde, iç organların fibröz kapsüllerinde ve peritoneal sıvı gibi fizyolojik sı
vılarda mast hücreleri bulunmaktadır!. Yapılan
son araştırmalarda sinir dokusunda özellikle
beyin ve sempatik ganglionlarda da çok sayıda
mast hücresine rastlanmıştır 617 .
Mast hücreleri granüllerinde çok çeşitli kimyasal
maddeler bulundurmaktadır. Bunlar genellikle iki
ana sınıfta incelenmektedir; 1) Daha önce oluş
turulmuş ve salgı granüllerinde depolanmış mediyatörler 2) Aktivasyon sırasında yeni üretilen mediyatörler (Şekil 1).
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Aminler ve proteoglikanlara ilaveten, mast
hücrelerinde kimotripsin ve tripsin benzeri aktiviteye sahip nölral proteazlar da sentczlenmektedirl-4, s.

Mas! hücrelerinin içerdiği bir diğer grup bileşik de
beta-hekzoaminidaz, beta-glukuronidaz ve arilsulfataz gibi .asit hidrolazlardır. Bunların bir kısmı lizozom benzeri sekretuvar granüllerde bulunurken,
bazıları non-sekretuvar granüllerde buluıunakta
dır2,8.

Aklivasyon sırasında üretilen mediyatörler: Uyarılmış mast hücrelerinde araşidonik asitten biyolojik
olarak aktif metabolitler üretilmektedir.
Siklooksijcnaz yolağı ile prostaglandin D2 üretilirken, liyolağı
ile
lökotrienlcr
senpooksijenaz
tezlenmcktedirl-3, 9. İmmünolojik olarak uyarılnuş
mast hücreleri vazoaktif ve spazmojenik bir ajan olan
eskiden SRS-A adı verilen sü!fidopeptid lökotrienlcri
Uyarılmış mast hücreleri
sentezlemektedirler2,8.
PAF (Platelet Aktive edici Faktör) sentezleyerek
trombositlerden serotonin serbestleşmesine ve trombosit agregasyonuna neden olabilmektedir2.

Johık Ok,.ıcn
m<'l~kullerı

Mast Hücreleri ve Granüler İçerikleri
NKF: Nötrafil Kemotaktik Faktör
EKF : Eozinofil Kemotaktik Faktör

Üretilip-depolanan mediyatörler. Önceden üretilmiş mast hücre kimyasallarının başında biyolojik
bir amin olan histamin gelmektedir. Mast hücreleri
organizmanın önemli histamin kaynağıdır.
Sıçan
mast hücreleri histamine ilaveten diğer bir vazoaktif
amin olan serotonini de bulundururken, insan mast
hücrelerinde serotonin bulunmamaktadırz, 3 ,s_
Mast hücrelerinde üretilip depolanan maddelerin
diğer önemli bir grubu proteoglikanlardır.
Proteoglikanlar, glikozaminoglikanlar olarak da adlandırılmaktadır. Bu gruptaki moleküllerin başında
heparin ve kondroitin sülfatlar gelmektedir. Proteoglikanlar peptid bir baş ile tekrarlayan sülfa tlanmış disakkarit ünitelerden oluşmuşlardırl-4, 9•
Proteoglikanlar taşıdıkları şeker grupları ve onların
sülfatlanma derecelerine göre sınıflara ayrılmaktadır9. Heparin, en yüksek sülfatlanma de-
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recesine sahip proteoglikandırS,9.

Son yıllarda yapılan çalışmalar günümüzde üzerinde
çok çalışılan üç kimyasal maddenin masl hücrelerinde
varlığını ortaya koymaktadır. Bunlardan birisi nitrik
oksit (Nü), diğerleri ise endotelin-1 (ET-1) ve TNF-a
dırıo,ıı. Mast hücrelerinin makrofajlara benzer sitotoksik aktivitesinin bir kısnumn TNF-a ya bağlı olduğu bir kısnunın da Nü-benzeri maddelerden kaynaklandığı, Nü'nun TNF-a nın aracılık ettiği
sitotoksisiteyi artırdığı bildirilrnektedir10.
Mast hücrelerini hemotoksilen-eosin boyama ile hazırlanmış histolojik preparatlarda görüntülemek
olası değildir. Bu hücre grubunun histolojik preparatlarda görüntülenebilmesi için özel tespite ve boyamaya gereksinim vardır. Mast hücreleri için sık
lıkla kullanılan boyalar toluidin blue, aldan bluesafranindir. Bu boyalar mast hücrelerinin granüllerinde bulunan negatif yüklü proteoglikanlar, pozitif yüklü nötral proteazlar ve histamin tarafından
tutulmaktadır.
Proteoglikan moleküllerinin yüklerindeki değişiklikler ve sulfatlanma dereceleri mast
hücrelerinin aldan blue-safranin ile boyanma derecelerini değiştirmektedir2A.
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türlerde ve aynı türdeki farklı dokularda bulunan mast hücreleri fenotipik, histokimyasal, biyokimyasal ve fonksiyonel olarak heıerojenite göstermektedirler. Bu heterojeniteye bağlı olarak rodent
mas! hücreleri mukoza! ve bağ dokusu mas! hücreleri veya sırasıyla, atipik, tipik mas! hücreleri
olmak üzere iki alt sınıfta incelernnektedir-ler3-5,
9,12,13. Mukoza! mast hücrelerinin olgunlaşması, T
lenfositlere bağımlı iken bağ dokusu mas! hücrelerinin olgunlaşması için böyle bir bağımlılık yokıur1. İnsan mas! hücrelerinde de rodent mast hücrelerinde olduğu gibi morfolojik ve fonksiyonel
Farklı

heterojenite söz konusudur.

İnsan mast hücreleri

daha çok bulundukları dokuya göre, örneğin akciğer, deri, gastrointestinal mukoza mast hücreleri
şeklinde sınıflandırıldıkları gibi, nötral proteaz
aysınıfa
alt
iki
de
göre
içeriklerine
fonktipindeki
hücre
mast
İnsan
rılabilmektedirl.4,9.
siyonel ve biyokimyasal farklılıklar sıçan mast hücrelerindeki farklılıklara benzerlik göstermektedir.
Rodent ve insan mast hücreleri için yapılan bu sı
ıuflamalar, aslında

yetersiz

mast hücrelerini

kalmaktadır.

lışmalarla

gruplaı1dırmada

Araştırmacılar, yaptıkları

daha iyi bir

sınıflamanın arayışı

ça-

için-

dedirler.
dokusu mast hücreleri şeklinde sı
mast hücrelerinin; tespit edilme ve boyanma özellikleri, granüllerinde içerdikleri kimyasallar, bazı sekretuvar ajanlara ve ilaçlara karşı
oluşturdukları cevaplar farklılıklar göstermektedir.
Sıçan mukoza! mast hücreleri, bağ dokusu mas! hücrelerine kıyasla daha küçüktür, şekilleri çeşitlilik
gösterir ve granülleri az sayıdadır3. Bağ dokusu ve
mukoza! mas! hücreleri farklı proteoglikan yapılara
sahiptirler. Bağ dokusu mast hücreleri daha çok heparin-proteoglikanları içerirken, mukoza] mas! hücreleri kondroi!in sülfa't proteoglikanları içermektedirl-5, 9,. Bu farklı proteoglikan içerikleri iki tip
mast hccresinin aldan blue-safranin ile farklı boyanmasına yol açmaktadır. Toluidin blue ve aldan
blue ile her iki tip mast hücresi mavi boyanırken, heparin içeriği yüksek bağ dokusu mas! hücreleri safranin ile kırınızı boyanmaktadır. İki tip mast hücresinin nötral formalin ile tespit edilmelerinde de
Mukoza! ve

bağ

nıflandırılan

farklılıklar vardırl,3,4,9.

Mast hücre

populasyonları

da farklılık göstermektedir. Sıçan bağ dokusu mast hücreleri baskın olarak kimotripsin benzeri aktivitcye sahip RMCP-1 enzimini bulundururken, mukozal mast hücreleri diğer bir
kimotriptik nötral proteaz olan RMCP-II enzimini bulundururlarl-4,9. Karboksipeptidaz A enzimi her iki
tip mast hücresinde bulunınakla birlikte, bağ dokusu
mast hücrelerindeki konsantrasyonu mukoza! mast
hücrelerinden 100 kez fazladır3. İnsan mast hücreleri
de proteaz içeriklerine göre iki sınıfta incelenmektedir. Granüllerinde sadece triptaz enzimi
bulunduranlar T mast hücreleri, granüllcrinde hem
triptaz hem kimaz bulunduranlar TC rnast hücreleri
olarak adlandırılırlar 1 - 4• 9, u T mast hücreleri, aksından

Mas! hücrelerinde helerojenile:

içerdikleri proteazlar açı-

ciğer

ve ince barsak mukozasında daha baskın olarak

bulurnnakta ve sıçan mukoza! mast hücrelerine yakınlık göstermekte iken TC rnast hücreleri deri ve intestinal subrnukozada daha çok bulunarak sıçan bağ
dokusu mast hücre analoğu olarak kabul cdilmcktcdir1A,9,l2.
Mast hücreleri proteoglikanlar ve proteazlar açı
sından gösterdikleri farklılıkları diğer bazı kimyasallar açısından da gösterirler. Histamin bağ dokusu rnast hücrelerinde, mukoza} mast hücrelerine
kıyasla çok daha yüksek konsantrasyonda bulunrnaktadır2·9. immunolojik olarak aktive edilmiş
sıçan bağ dokusu mast hücrelerinde, araşidonik asitten büyük miktarlarda prostaglandin D2 üretilirken,
mukoza! mas! hücreleri büyük miktarlarda lökotrienleri, az miktarda PG!Jı üretrnektedir2·3,9.
İnsan akciğerinde büyük oranda bulunan T mast hücreleri hem prostaglandin D2 hem de lökotrienleri üretirken deride bulunan mas! hücrelerinin %99'unu
oluşturan TC mas! hücreleri büyük miktarda PGD2
üretmekte, çok az veya hiç lökotrien sentezlernernektedir4•9.
arasındaki

fonksiyonel farkbileşiklere ve farsekretuvar
lılaşma, onların çeşitli
makolojik ajanlara verdikleri cevaplarda da açıkça
görülmektedir. Bütün mast hücre populasyonları
lgE'nin aracılık ettiği mekanizmalarla aktive olmaktadırlar. Ancak oldukça yaygın bir şekilde mast
hücre aktivatörü olarak kullanılan sentetik poliamin
bileşiği 48/80, sıçan bağ dokusu mast hücreleri için
patent bir aktivatör iken mukoza! mast hücrelerinde
benzer etkiye sahip değildirl,2,4,9.
Mast hücre tipleri

Benzer şekilde insanda, deride bulunan TC mas! hüc-
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releri 48/80

bileşiği

ile aktive olup histamin
ve intestinal mukozadaki T
mas! hücreleri 48/80 bileşiğine cevap vermemektedir3'9,
boşaltırken, akciğer

Mast hücre mediyatörlerinin serbestleşmesini inhibe
eden ve pratikte antiallerjik ilaç olarak öneme sahip
disodyum kromoglikat ve teofilin sıçan bağ dokusu
mast hücrelerinde IgE'nin aracılık ettiği mast hücre
aktivasyonunu inhibe ederken, mukoza! mast hücrelerinde aynı inhibisyonu gösterememektedir.
Disodyum kromoglikat insanlarda, sıçanlardakine zıt
olacak şekilde T mas! hücreleri üzerine zayıf bir inhibitör etkiye sahip iken TC mast hücrelerinde inhibitör etkiye sahip değildirl,4,9.
Mast hücrelerinin fonksiyonları:
Mas! hücreleri çeşitli uyaranlarla uyarıldıkları
zaman granül içeriklerini değiştirebilmekte ve/ veya
degranüle olarak, granüllerinde sentezledikleri maddeleri dokular arasına serbestleştirmektedir 1 . Aktive
olmuş mast hücrelerinin, boşalttıkları kimyasallar
aracılığı
ile çeşitli biyolojik olayların düzenlenmesinde rolleri olabileceği gibi birçok fizyopatolojik olaya da neden olabilecekleri düşünülınektedir. Bu nedenle önceleri yalnızca allerjik
reaksiyonların sorumlusu olarak ele alınan rnast hücrelerinin çok çeşitli fizyolojik işlevlerde ve hastalılardaki rollerini açıklamak için yoğun çalışmalar
yapılmaktadır.

Son yıllarda yapılan çalışmaların bazıları santral
sinir sisteminde ve sempatik ganglionlarda önemli
mast
hücresinin
varlığını
bilmiktarda
dirmektedir6,7,14. Bu çalışmalar ile beyindeki mast
hücrelerinin baskın olarak talamusta yerleşim gösterdiği, talamus mast hücre sayısı ile talamus ve
bütün beyin histamin konsantrasyonları arasında
önemli korelasyon olduğu ortaya konulmuştur6. Talamustaki mast hücreleri, talamik histaminin %90'ını
oluştururken, bütün beyin histamin düzeylerinin
%50'sine katkıda bulunınaktadır6,15,16. Sempatik
ganglionlardaki mast hücrelerinin varlığının ortaya
konulması sonucu, sinir hücrelerine komşu mast
hücrelerinin fonksiyonları üzerine daha fazla çalışmalar yapılmaktadır. Bir grup araştırmacı histaminin sinaptik iletimde fasilitatör ve inhibitör etkisinden yola çıkarak, mas! hücre kaynaklı
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histaminin nörona! iletimde modülatör rolü olabileceğini ileri sürmektedir7.

Mast hücrelerinin her türlü stres koşulunda aktive
olarak, degranülasyon gösterdikleri çeşitli araş
tırmalarla
ortaya konulmuştur.
Kendi laboratuvarlarımızda yapılan bir çalışmada, strese
maruz bırakılmış kobayların trakea preparatlannda
mast hücresi sayısının ve degranülasyonun arttığı
histokimyasal çalışmalarla saptanmıştır17.
Bir
başka çalışmada, vücut için ciddi bir stres durumu
olan hemorajide özellikle hipotalamus (n.arcuatus) ve
deri altında yerleşmiş mast hücrelerinin kaybedilen
kan miktarı ile doğru orantılı olarak gittikçe artan
şiddette degranülasyon gösterdiği saptanrnıştırlS.
Bu bulguları destekleyen diğer bir çalışmada ise
anestezi altındaki köpeklerde lıemorajik şok sı
rasında plazma ve doku histamin düzeylerinin artış
gösterdiği bildirilmiştir1 9 • Mast hücre kaynaklı histaminin stres sırasında vücut savunmasında rol alan
önemli bir mediyatör olduğu kabul edilmektedir20,21. Yapılan çeşitli çalışmalarla stres sı
rasında beyin histamin düzeyinin arttığı saptanmıştır1,21.
Stres koşullarında artış gösteren
ACTH salınımının da histamin tarafından uyarıldığı yapılan çalışmalarla

gösterilmiştirl6,21,22.

Çalışmalar

gerek histaminin intraserebrovaskuler
gerekse beyin mas! hücrelerinde 48/80
bileşiği
ile degranülasyon oluşturulması sonucunda pitüiter-adrenokortikal aktivitenin arttığını ve serum kortikosteroid düzeylerinin yükseldiğini bildirmiştir15. Histamin ACTH salınımına
ilaveten ADH salınımını da uyarmaktadır 16 ,23.
Bütün bunlara ilaveten histaminin anestezi edilmiş
sıçanlarda lateral ventriküle veya medial preoptik
alana enjekte edilmesinin hipertermiye yol açtığı da
bildirilmektedir16.
uygulanması

Gerek ACTH ve ADH salgılanmasına uyarıcı etkisi
gerekse termoregülasyondaki rolü, mas! hücre kaynaklı histaminin hipotalamusun çeşitli fonksiyonları
üzerine modülatör olabileceğini kuvvetlendirmektedir.
Mast hücrelerinin bir diğer fonksiyonu, yara iyileşmesinde görülmektedir.
Yara iyileşmesinin birinci basamağı olan inflamatuvar reaksiyonda histamin ve araşidonik asit metabolitlerinin damar
geçirgenliğini arttırdığı ve bilinen inflamatuvar reaksiyonları başlattığı bildirilmektedir24. Yapılan ışık
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ve elektron mikroskobik incelemelerde yara bölgesine normalde deride bulunmayan tipteki mukoza]
mast hücrelerinin göç ettiği ve deride normalde bulunan bağ dokusu mast hücreleri ile birlikte doku tamirinde önemli rol oynadıkları ileri sürülmektedir24.
Yara iyileşmesinin ikinci fazı olan angiogenezisde ise
rnast hücresi kaynaklı heparin önemli rol oynamaktadır. Heparinin in vitro koşullarda endotel
hücresi göçünü uyardığı, büyüme faktörlerine bağ
lanarak endotel hücrelerinin gelişmelerini artırdığı
gösterilmiştir24 -27 . Yara iyileşmesinin son dönemi
olan matriks oluşumunda da mast hücrelerinden
kaynaklanan histamin ve proteoglikanlar önemli role
sahiptir24.
Son yıllarda pek çok çalışma mast hücrelerinin angiogenezisdeki öneminden söz etmektedir 25, 27-31.
Mast hücrelerinin angiogenetik etkisini göstermek
için yapılan bir çalışmada mast hücre degranülasyonuna yol açan 48/80 bileşiğinin, sıçanlara
intraperitoneal injeksiyonu sonunda, avaskuler mezenterde kontrollere kıyasla belirgin bir damarlanma gözlenmiştir27. Sıçanlar üzerinde yakornea
ise
çalışmada
diğer
bir
pılan
yaralanmalarında mast hücrelerinin yaralı bölgeye
göç ettiği, vaskularizasyonu başlatarak iyileşmeye
yol açtığı bildirilmiştir3 2 . Bu çalışmalarda damar
oluşumu hızlan_masından mast hücrelerinin önemli
iki bileşiği olan histamin ve heparin özellikle sorumlu tutulmaktadır. Histaminin mitojenik bir etki
göstererek endotel hücresi çoğalmasını ve büHeyümesini artırdiğı ileri sürülmüştür26,30.
parinin ise; endotel hücresi göçünü hızlandırdığı,
endoteliyal hücre büyüme faktörüne (ECGF) bağ
lanarak bu büyüme faktörünün endoteliyal hücrelerdeki reseptörlere bağlanmasını kolaylaştırdığı,
endoteliyal hücre büyümesine etkili bazik ve asidik
(FGF) inakfaktörünü
fibroblast büyüme
endoteliyal
FGF'nün
asidik
koruduğu,
tivasyondan
hücreler üzerine olan proliferatif etkisini arhrdığı
bildirilmiştir25,2S,Z 9 .

Mast hücrelerinin yara iyileşmesindeki ve angiogenezisteki rollerinin açıklığa kavuşturulması yönündeki çalışmalara ilaveten hücre çoğalmasına
olan etkileri de araşhrılmaktadır. Hatanaka ve ark.
fare mezenteri ile yaptıkları çalışmada mas! hücre
çohücre
mezenşimal
degranülasyonunun
gösolduğunu
neden
artışa
ğalmasında
termişlerdir26. Bir başka araştırmacı grubu da insan

endoteliyal hücre kültürleri ile yaptıkları çalışmada
kültür ortamlarında mast hücresi ilavesinin hücre çoğalmasını uyardığı ve çoğalmanın özellikle histaminin mitotik etkisine bağlı olduğunu bilvitro koşullarda kobay
İn
dirmektedir30.
mezenterinde ve sıçan jejunum epiteliyal hücrelerinde yapılan çalışmalar sonucunda da histaminin mitotik aktiviteyi başlattığı ve hızlandırdığı
görülmüştür2 6,33. Bu çalışmaların ışığında mast
hücresi kaynaklı histaminin mitojenik etkiye sahip olduğu görüşü desteklenmiştir.

Mast hücrelerinin açıklığa kavuşmuş, en iyi bilinen
fonksiyonları allerjik reaksiyonlardaki rolleridir.
Mast hücreleri yüzeylerinde bulundurdukları lgE reseptörleri aracılığı ile antijenler tarafından uyarılarak
degranüle olurlar9. Bunun sonucunda histamin ve
araşidonik asit metabolitleri gibi hipersensitivite reaksiyonlarına yol açan çeşitli bileşikleri ortama vebaş
rerek bilinen anaflaktik reaksiyonları
35
34
9
.
,
,
lar
latmaktadır
Mast hücrelerinin immün cevaplardaki rollerinin hipersensitivite reaksiyonları ile sınırlı olmadığı düşünülmektedir. Mast hücrelerinin yüzeylerinde, antijen tamtıcı ·hücrelerin yüzeylerinde bulunan MHC
sınıf il antijenlerinin varlığının saptanması, mast
hücrelerinin antijen tanıtıcı hücre olarak da fonksiyon görebileceğini düşündürmektedir34. Aynca
mas! hücrelerinin paraziter hastalıklara karşı savunmada önemli rolleri olduğunu gösteren çalışmalar vardır9,J2,n

Mast hücreleri hakkında buraya kadar verilen bilgiler
ışığında, bu hücre grubunun aktive olarak diğer bir
deyişle degranülasyon sonucu çok çeşitli savunma
mekanizmalarına

katıldıkları

düşünülmektedir.

Ancak bu hücrelerin aşırı aktivasyonlarının daha
sonra bazı patolojik olaylara neden olabileceği de
gözlenmektedir. Buna en iyi örnek gastrik ülser gelişmesindeki rolleridir14,33. Deneysel olarak oluş
turulmuş anaflaktik ülser modellerinde gastrik ülser
gelişmesinde mast hücrelerinin aktivasyonunun direkt sorumlu olduğu gösterilmiştir33.
Mast hücrelerinin, tamamen fizyolojik bir olay olan
estrus siklusundaki davranış değişikliği de son yıl
larda bir çok araştırmacının ilg,isini çekmektedir 36-39.
Sıçan, hamster gibi deney hayvanları üzerinde yapılan bazı çalışmalarda ovaryumda bulunan mas!

61

Aydın,

Tunçel

hücrelerinin siklusun fazlarına bağlı olarak sayılarında ve degranülasyonlarında değişiklikler olduğu bildirilmektedir36,37,39, Bir diğer grup araş
tırmacı ise, dışarıdan verilen LH ile mast hücresi
arasındaki ilişkiyi ve ovulasyon fazında mast hücresi kaynaklı histaminin rolünü açıklamaya yönelik
çalışmalar yapmışlardır3 8 A 0 . Bu araştırmacılar LH
infüzyonu sonucu lıamsterde süperovulas yonun (birden fazla ovülasyon) meydana geldiğini, ovaryum
kan akımının arttığını ve hafif bir histamin boşalımının olduğunu, sıçanlarda ise LH uygulaması
sonucunda ovaryum medullasındaki mast hücre save degranülasy onunun arttığım bilyısının
dirmektedir . Araştırmacılar sıçan ve hamster ovaryumunda bulunan mast hücrelerinin bağ dokusu
mast hücre grubunda olduğunu bildirmişlerdir.
Bu konuda bizim yaptığımız bir çalışmada ise sıçan
uterus, ovaryum ve beyin dokusundak i(hipothalam us
ve thalamus) mast hücrelerinin estrus siklusu fazlarına bağlı olarak sayılarını, degranü!asy on karakteristiklerini en önemliside kimyasal içeriklerini de~
ğiştirdiği gösterilmiştir.Mast hücrelerinin kimyasal
içerik değişiklikleri histokimyasal olarak saptanmıştır. Aynca HPLC(High Performance Liquid
Clıromatography) yöntemi ile dokularda yapılan histarrıin tayini sonucunda mast hücrelerinin estrus siklusunun çeşitli fazlarında dokuların histamin düzeylerini etkilediği saptanmıştır. Ovaryuın ve
uterusta mast hücreleri granüllerinde histamin sentezi
en yüksek proestrus ve metestrus fazında,en düşük
estrus fazında orta düzeyde ise diestrus fazında bu!unmuştur.Proestrus fazı hariç beyindeki mast hücreleri ovaryum ve uterus dokusundak i mast hücgösterırıiştir.Histokimyasal
paralellik
rellerine
sonuçlara bağlı olarak estrus fazında mast hücrelerinin heparin içeriğini artırdığı gözlenmiştir.
Beyin, ovaryum ve uterusta bulunan mast hücrelerinin estrus siklusu fazlarında kimyasal içeriklerini
değiştirmeleri, ovum gelişimi, ovulasyon, embrio
implantasyo nu, endometriu m damarlanma st, gonadotropik hormon salınımı gibi çok çeşitli fizyolojik
olayda rol olabileceğini düşündürmektedir4 1 .
mikro çevreye göre değişik şekillerde
ve olgun halde iken çoğalma yeolan bu ilginç hücrelerin çeşitli fizsahip
teneğine
yolojik ve patolojik olaydaki rollerini açıklayabilmek
için pekçok çalışma yapılmış olmasına rağmen daha
birçok yeni çalışmaya gereksinim vardır.
Bulundukları

farklılaşabilen
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