Myofibroblastyczny guz zapalny wątroby
– jedna czy wiele jednostek chorobowych?
Inflammatory myofibroblastic tumor
– one or more different diseases?
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Summary: Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) or inflammatory pseudotumor (IP) has
been discussed in details worldwide as primary tumor of the lung and upper respiratory tract.
Histologically, IMT is characterized by a proliferation of spindle cells admixed with variable
aounts of lymphoplasmacytic infiltrate. However, reporting of cases involving liver and biliary
tree has increased over recent years some of them as a Klatskin’s tumor. The terms IMT suggested by World Health Organization in recent classification of soft tissue tumors probably
cover many various tumors which have common only one feature – inflammatory infiltrate
of neoplastic tissue. There are more immunohistochemical evidences, that some of them are
in fact follicular dendritic reticulum cell tumor (FDRcT) usually connected with Epstein-Barr
infection. There are also cases of IMT with expression of Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK-1)
expression. Recently, association with sclerosing cholangitis, especially IgG4-related variant
and/or autoimmune pancreatitis was also described. The present review describe pathological aspect of this heterogenous group of tumors.
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Zapalny guz myoﬁbroblastyczny (inﬂammatory myoﬁbroblastic tumor – IMT) jest nowotworem występującym w wielu narządach i tkankach miękkich. Histologicznie zbudowany jest z komórek epitelioidnych lub wrzecionowatych
nacieczonych przez bardzo nasilony naciek zapalny, w skład
którego wchodzą liczne komórki plazmatyczne, makrofagi i granulocyty kwaso- i obojętnochłonne. Badania immunohistochemiczne wykazały, że jest to grupa różnych
nowotworów, których cechą wspólną jest naciek zapalny.
W wątrobie jest podobnie, niektóre guzy mają fenotyp myoblastyczny, inne dendrytyczny lub ﬁbroblastyczny, jedne występują pojedynczo, inne są mnogie. Wreszcie jedne
nie mają uchwytnej etiologii, inne współistnieją z chorobami dróg żółciowych i trzustki. Autor starał się przeanalizować dane z literatury dotyczące różnego typu guzów
zapalnych i informacje te przypisać do konkretnych jednostek chorobowych.
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Postęp jaki się dokonał w diagnostyce i chirurgii wątroby doprowadził do wykrywania coraz mniejszych zmian i ich skutecznego leczenia. W przypadku wątroby marskiej, niezależnie od etiologii, najczęściej występującym guzem jest rak
wątrobowokomórkowy. Niestety, rak rozwijający się w marskości jest konsekwencją działania wielu czynników etiologicznych, z reguły powstaje w okresie niewydolności tego
narządu a tym samym rzadko kiedy istnieją wskazania do zabiegu resekcji guza. Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku guzów w wątrobie niemarskiej, kiedy to rzadko kiedy na
pierwszym miejscu jest rak wątrobowokomórkowy, częściej
są to gruczolaki, ogniskowe przerosty guzkowe (focal nodular hyperplasia) i inne rzadziej występujące guzy. Jednym
z nich, lecz bardzo interesującym jest myoﬁbroblastyczny
guz zapalny wątroby (Inﬂammatory Myoﬁbroblastic Tumor
– IMT), a właściwie grupa niejednorodnych guzów, dość podobnych do siebie, których cechą wspólną jest nacieczenie
przez komórki zapalne utkania guza. Klasyﬁkacja Światowej
Organizacji Zdrowia guzów tkanek miękkich [1] deﬁniuje

go jako nowotwór, w osobnej grupie guzów myoﬁbroblastycznych o średniej złośliwości. Guz ten jest opisany praktycznie we wszystkich możliwych lokalizacjach (najczęściej
płuca, krezka i otrzewna, śródpiersie, przewód pokarmowy,
trzustka, układ moczowy, jama ustna, sutek, układ nerwowy),
w tym również wątrobie, drogach żółciowych i trzustce [1,2].
Natomiast w klasyﬁkacji Światowej Organizacji Zdrowia guzów wątroby [3] występuje pod pojęciem „guza zapalnego”
sklasyﬁkowanego w grupie „guzy różne” i scharakteryzowanego jako zmiana nienowotworowa łagodna, nieprzerzutująca, jedno (częściej) lub wieloogniskowa (rzadziej).

Historia i terminologia
Pojęcie „guza zapalnego” jest znane w terminologii patomorfologicznej od wielu lat.
Pierwszy opis guza zapalnego pochodzi z 1950 roku [4] i dotyczył zmiany w płucu określonej jako guz ziarninowy. Dość
szybko pojawiły się kolejne opisy podobnych guzów w płucach,
a następnie w wielu innych lokalizacjach, powodując ich podział na postać płucną i pozapłucną. Zmieniała się też terminologia, w kolejności używane były nazwy „angioinvasive plasma cell granuloma”, „plasma cell granuloma”, „plasma cell
pseudotumor” „plasma cell/histiocytoma complex”. W 1990
roku Tang i wsp. [5] użyli określenia „inﬂammatory myoﬁbrohistiocytic proliferation” i od tego czasu pojęcie guza zapalnego
zaczęło coraz częściej powtarzać się w literaturze z dodatkiem
„myoﬁbroblastic” lub bez [6]. Klasyﬁkacja histologiczna nowotworów Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 roku [1] zaleca stosowanie nazwy „inﬂammatory myoﬁbroblastic tumor”
i deﬁniuje go w sposób następujący: „Inﬂammatory myoﬁbroblastic tumor (IMT) jest guzem utworzonym przez wrzecionowate myoﬁbroblasty zmieszane z komórkami nacieku zapalnego, w tym głównie komórkami plazmatycznymi, limfocytami,
eozynoﬁlami. Pierwotne umiejscowienie w tkankach miękkich
i trzewiach u dzieci i młodzieży”. Z deﬁnicji wynika, że guz
powinien być najczęściej diagnozowany w oddziałach chirurgicznych pediatrycznych, jednak nie jest to do końca prawda,
ponieważ wiele przypadków dotyczy również osób dorosłych.
Zainteresowanych pogłębieniem wiadomości na temat IMT
odsyłam do literatury [1,2,7,8]. W tej pracy omówione zostaną wiadomości dotyczące jedynie IMT wątroby.

Za pierwszy opis IMT w wątrobie uznaje się opis przypadku
przez Pack i Bakera w 1953 roku [9]. Od tego czasu opisano wiele przypadków, najczęściej jako doniesienia o kolejnym lub kolejnych kilku chorych, bardzo często o różnym
obrazie klinicznym lub patologicznym, których łącznikiem
była diagnoza mikroskopowa. W jednych pracach podkreśla się wykrycie ewentualnego czynnika etiologicznego i/lub
współistnienie z konkretną jednostką chorobową [10–14],
w innych i to coraz liczniejszych współistnienie chorób dróg
żółciowych i trzustki (patrz dalej). Zainteresowanie guzem
wynika również z faktu, że przebieg kliniczny guza jest nieprzewidywalny, opisano samoistną regresję, skuteczne leczenie antybiotykami, jak również nawroty [15–18].
Objawy kliniczne są niecharakterystyczne. Zalicza się do nich
powiększenie wątroby, stopniowa utrata wagi ciała, znużenie,
stany gorączkowe pojawiające się bez uchwytnej przyczyny,
które zazwyczaj ustępują po resekcji guza. Ból w nadbrzuszu
spotykany jest w ok. 30% przypadków. W pierwszym opisa-

Diagnostyka przedoperacyjna IMT jest słabo udokumentowana w literaturze, dotyczy badań obrazowych i opisu sukcesów diagnostycznych [20,21]. Niemniej, bardzo istotnym
w badaniach obrazowych jest stwierdzenie lokalizacji guza,
opis jego niewyraźnych granic, szczególnie w guzach wnęki. Wyróżnia się dwie postacie, wnękową i obwodową oraz
formę pojedynczą i mnogą.
Wśród hepatologów lokalizacja wnękowa guza kojarzy się nierozłącznie z nazwiskiem G. Klatskina i jego opisu gruczolakoraka (adenocarcinoma) wrót wątroby miejscu rozwidlenia
przewodów [22,23]. Z czasem pojęcie „guz Klatskina” rozciągnięto na wszelkie zmiany nowotworowe i nienowotworowe (kamica, PSC, ucisk z zewnątrz) powodujące obstrukcję na poziomie wrót wątroby. W każdym takim przypadku
należy rozważyć również możliwość istnienia IMT ponieważ
występuje w tej lokalizacji i często współistnieje z przewlekłymi chorobami dróg żółciowych [10,24–27]. W miąższu,
różnicowanie z pierwotnym rakiem wątroby, szczególnie
w przypadku infekcji wirusami hepatotropowymi jest bardzo ważne [28,29].
W rozważaniach diagnostycznych przedoperacyjnych najczęściej stawiane są diagnozy guza złośliwego (raka lub pochodzenia naczyniowego), ropnia a tylko w pojedynczych
przypadkach guza zapalnego. W większości przypadków diagnozie guza towarzyszy stwierdzenie chorób dróg żółciowych jak kamica przewodowa lub żółciowa, rak lub ropień
pęcherzyka. Bardzo interesującą koncepcją jest współistnienie IMT z gruczolakotorbielakiem wątroby, którego typową
lokalizacją jest również wnęka wątroby [14].
IMT w niektórych ośrodkach był przedmiotem przedoperacyjnego postępowania cytodiagnostycznego, ponieważ
w technikach obrazowych może budzić podejrzenie nowotworu złośliwego. Retrospektywna praca z The John
Hopkins Hospital [30,31] wykazała, że prawidłowa diagnoza IMT była postawiona jedynie w 5 na 12 zbadanych przypadków (42%). Rozmazy są z reguły ubogokomórkowe, zawierają komórki zapalne oraz atypowe komórki, mogące
imitować zarówno nowotworowe hepatocyty jak również
atypowe komórki tkanek miękkich czy histiocyty. Niestety,
dwa przypadki, które konsultowałem (doświadczenie własne) w badaniach cytologicznych błędnie ocenione zostały
jako komórki raka wątrobowokomórkowego. Trzeba mieć
świadomość błędna diagnoza raka może nieść za sobą czasem niekorzystne dla pacjenta konsekwencje jak np. odstąpienie od zabiegu resekcji guza.
Ale w większości opisanych przypadków diagnostyka przedoperacyjna ograniczała się do stwierdzenia obecności guza
w badaniach obrazowych a następnie zabiegu operacyjnym
i ustaleniu diagnozy w badaniu patomorfologicznym.

Patomorfologia
Obraz makroskopowy jest bardzo niejednorodny, od guzów
dobrze odgraniczonych o średnicy od kilku do kilkunastu
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Obraz kliniczny

nym przypadku IMT stwierdzono eozynoﬁlię, która ustąpiła
również po resekcji guza [9]. Następnie opisano eozynoﬁlię
towarzyszącą guzowi jedynie w pojedynczych przypadkach
[19]. Inne badania biochemiczne nie wnoszą do diagnostyki IMT dalszych informacji i zazwyczaj ograniczają się do
anemii i trombocytopenii.
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Rycina 1. Myofibroblastyczny guz wątroby, widok makroskopowy.
Utkanie guza zielonkawo-szarawe przypomina rozpadające
się, martwiczo zmienione tkanki.

Rycina 3. Barwienie immunohistochemiczne z przeciwciałem
przeciwko mięśniówce gładkokomórkowej) wykazuje
silną reakcję w komórkach nowotworowych. Barwienie
z przeciwciałem anty α-SMA, pow. 400×.
W takich przypadkach używana może być nazwa „włóknistego” IMT (sclerosing IMT).

Rycina 2. Badanie mikroskopowe: utkanie guza złożone
z epitelioidnych komórek z dużymi, atypowymi jądrami
i wyraźnymi jąderkami. Między nimi drobne komórki
nacieku zapalnego. Barwienie H&E, pow. 400×.
centymetrów położonych obwodowo do guzów o nieregularnych kształtach, niewyraźnych granicach położonych przywnękowo. W tej lokalizacji guz może otaczać przewód lub
przewody żółciowe, naciekać i/lub prowadzić do obliteracji żyły wrotnej. Guzy IMT są lite, barwy od różowo-szarawej
do zielonkawej (Rycina 1), jednak mogą występować w ich
obrębie ogniska martwicy i/lub włóknienia.

W literaturze dotyczącej IMT pojawiły się niedawno doniesienia o wykryciu białka anaplastic lymphoma kinase-1 (ALK-1)
w komórkach guza [33–35]. Białko to jest charakterystyczne dla rozpoznania chłoniaka anaplastycznego, z początku
wydawało się być bardzo swoiste, równoległe do rearanżacji
genów na chromosomie 2p23. Jednak powtarzalność w guzach myoﬁbroblastycznych zmieniła to i obecnie uznaje się
te zmiany również charakterystyczne dla guzów myoﬁbroblastycznych [36]. Wszystkie jak do tej pory opisane przypadki (za wyjątkiem jednego) dotyczą jednak guzów pozawątrobowych, w tym szczególnie dróg moczowych i na ogół
pacjentów w młodej grupie wiekowej [37–40]. Ze wszystkich
tych prac wynika jednak, że niezależnie od tego czy badana
jest reaaranżacja genów, czy ekspresja białka ALK-1, to ich
ekspresja w IMT wynosi 50–80%. Ale najważniejszym stwierdzeniem jest fakt, że występuje wyłącznie w IMT a nie w nowotworach morfologicznie podobnych ale o innej histogenezie (niskozróznicowany rak, mięsak gładkokomórkowy).
W literaturze nie ma opracowań porównujących przebieg
kliniczny przypadków ALK+ i ALK(–). Podobnie, nie znalazłem danych dotyczących ekspresji ALK-1 w guzach wątroby.
W konsultowanych przeze mnie 3 przypadkach IMT wątroby
białko ALK-1 nie było obecne (doświadczenie własne).

Follicular dendritic cell tumor

Badania immunohistichemiczne wykazały poliklonalny charakter komórek plazmatycznych syntetyzujących immunoglobuliny IgA, IgM i IgG w różnej ilości. Wśród tych typów
komórek plazmatycznych stwierdzono charakterystyczne
zwiększenie liczby komórek syntetyzujących IgG-4, co może
wskazywać na przynależność guza do grupy chorób określanych mianem „Hyper-IgG4 disease” [32, patrz dalej]. W obrębie guza obserwowane jest również włóknienie o różnym
stopniu nasilenia zarówno ogniskowo jak i w całym guzie.
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Obraz mikroskopowy guza jest charakterystyczny i składa się
z mieszaniny komórek wrzecionowatych, często o potworniastych jądrach komórek myoﬁbroblastycznych (Rycina 2)
wykazujących silną ekspresję aktyny mięśni gładkich a-SMA
(Rycina 3) oraz komórek plazmatycznych, limfocytów T, B
i granulocytów kwaso- i obojętnochłonnych [1,2].
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Dendrytyczne komórki folikularne (follicular dendritic cells
– FDC) należą do grupy komórek prezentujących antygen
limfocytom B i są stałym składnikiem pierwotnych i wtórnych grudek chłonnych. Nowotwory z komórek FDC są bardzo rzadkie, opisywane są głównie w węzłach chłonnych,
lecz lokalizacja pozawęzłowa jest coraz częściej obserwowana [41]. Pierwszy opis guza z komórek dendrytycznych w wątrobie pochodzi z 1996 roku [42] i dotyczy przypadku pierwotnie rozpoznanego jako myoﬁbroblastyczny guz zapalny.
Bardzo szybko pojawiły się opisy kolejnych guzów [43,44]
z informacją, że oba te nowotwory są bardzo podobne do
siebie, oba zawierają nasilony naciek zapalny, a różnicowanie opiera się o coraz lepsze i precyzyjniejsze przeciwciała
monoklinalne dla FDC CD 21 (C3d receptor), CD35 (C3b
receptor), R4/23, Ki-M4 przy jednoczesnym braku lub bar-

ności licznych komórek plazmatycznych syntetyzujących
IgG-4 [53–56]. Obecność komórek plazmatycznych IgG4
dodatnich wykazano również w guzach płuc [57] i wątrobie (Rycina 4).
Wydaje się bardzo prawdopodobnym, że IMT z obecnością
licznych IgG4-dodatnich komórek plazmatycznych jest podtypem IMT związaną z procesami autoimmunologicznymi
w trzustce i innych narządach dla których nową klasyﬁkację zaproponował Zen i wsp. [58].
IMT jest guzem występującym zarówno w wątrobie jak i trzustce, powodując dyskusje czy jest to równoległe występowanie, czy też jeden z nich jest przerzutem [59,60].

Rycina 4. Barwienie z użyciem przeciwciała naty-IgG4 wykazuje
w nacieku zapalnym liczne komórki plazmatyczne
syntetyzujące tę immunoglobulinę. Pow. 200×. Przypadek
dzięki uprzejmości prof. Yasuni Nakanuma z Kanazawa
University (Japonia).
dzo małej ekspresji SMA. Ważnym elementem diagnostycznym wydaje się być powtarzalne wykrywanie ekspresji białek wirusa EBV w tym nowotworze [45], podczas gdy w IMT
wydaje się nie występować. Guz z komórek dendrytycznych
opisany jest w wątrobie i wykazuje ekspresję białek wirusa
Epstein-Barr’a [42,43,46,47]. Ostatnio ukazała się praca wykazująca brak ekspresji białek wirusowych w guzach o dodatniej ekspresji ALK-1 [48] co jeszcze bardziej ukazuje heterogenność grupy omawianych nowotworów i konieczność
bardzo dokładnej diagnostyki immunohistochemicznej gdy
istnieje podejrzenie guza „myoﬁbroblastycznego zapalnego”. W tej grupie mogą znaleźć się również bardzo rzadkie guzy wywodzące się z podścieliskowych komórek dendrytycznych (Fibroblastic Reticulum Cell tumor), których
charakterystyka immunohistochemiczna jest dopiero wstępnie opracowana [49].

IMT a patologia dróg żółciowych i trzustki
Współistnienie IMT z przewlekłym zapaleniem dróg żółciowych (10) wskazało na możliwość współistnienia również z zapaleniami dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych i trzustki
[50–52]. Następnie wykazano, że u pacjentów z włókniejącym zapaleniem trzustki w surowicy stwierdza się wysokie miano IgG4 [53], czego konsekwencją było wykazanie komórek
plazmatycznych syntetyzujących IgG4 w chorobach włóknieniowo-zapalnych wielu narządów, które zostały sklasyﬁkowane pod wspólną nazwą „hyper-IgG4 disease”, „IgG4-related
autoimmune disease” [32,52,54]. Bardzo istotnym elementem było skojarzenie obecności w IMT oraz przewlekłych
stanach zapalnych przebiegających z włóknieniem obec-

Wnioski
Zwiększająca się aktywność chirurgiczna w stosunku do zmian
guzowatych w wątrobie w połączeniu z nowoczesną diagnostyką patomorfologiczną może być przyczyną konfuzji. Czym
więcej guzów będzie wyciętych i dokładniej zdiagnozowanych, tym większa będzie rozpiętość rozpoznań. Wynika to
z faktu, że przez wiele lat diagnostyka „guza zapalnego” była
stosunkowo prosta, polegająca na stwierdzeniu licznych komórek zapalnych w obrębie guza a nie charakterystyce komórek nowotworowych. Wraz z coraz powszechniejszym
użyciem immunohistochemii charakterystyka komórek nowotworowych staje się coraz precyzyjniejsza i jednoznacznie
wskazuje, że termin „guz zapalny” obejmuje wiele jednostek
chorobowych bardzo różnych od siebie i o różnym przebiegu klinicznym. Co w takim razie powinno się ocenić w przypadku podejrzenia guza zapalnego? Odpowiedź nie jest prosta, ale możliwa do sformułowania:
1. Ocena kliniczna powinna dotyczyć m inn. lokalizacji,
współistniejących chorób dróg żółciowych i trzustki (ew.
chorób w innych narządach przebiegających z włóknieniem),jeżeli możliwe oznaczenia IgG4 w osoczu krwi.
2. Do rozważenia jest podjęcie próby leczenia przeciwzapalnego przed ewentualnym zabiegiem operacyjnym (gdyby
guz nie zareagował na leczenie).
3. Ocena patomorfologiczna powinna opierać się o charakterystykę immunohistochemiczną komórek guza z użyciem
przeciwciał przeciw mięśniówce gładkiej (dowód na różnicowanie myoﬁbroblastyczne), CD21, CD35 (dla guzów
z komórek dendrytycznych) oraz białka ALK.
Mimo, że doniesień na temat guzów zapalnych myoﬁbroblastycznych w wątrobie jest dalej publikowanych sporo
[61–63], to zdecydowana większość z nich wszystkie guzy
traktuje jako jednorodną grupę, dlatego tak trudno jest
wyciągać z tych prac wnioski i … dalej istnieje potrzeba kolejnych opracowań przybliżających nas do zrozumienia tej
grupy schorzeń.
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