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REVIEWS

Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT),
guz o bogatej nozologii (syn. inflammatory pseu−
dotumor – IPT, pseudosarcomatous myofibrobla−
stic proliferation, plasma cell granuloma, xantho−

matous pseudotumor, fibromyxoid tumor, postope−
rative szpindle cell nodules, inflammatory myofi−
brohistiocytic proliferation, inflammatory fibrosar−
coma) po raz pierwszy opisał w umiejscowieniu
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Streszczenie
Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT), jest niedawno rozpoznaną, rzadko spotykaną zmianą o płucnym i poza−
płucnym umiejscowieniu, cechującą się nieprzewidywalnym przebiegiem klinicznym, obserwowanymi nawrotami
i rzadko występującą transformacją nowotworową złośliwą. Patogeneza tej choroby nie jest znana, lecz uważa się, że
u części IMT występuje zmieniona ekspresja kinazy anaplastycznego chłoniaka (ALK) w wyniku rearanżacji genu
ALK i jego fuzji z innymi genami, takimi jak: tropomiozyna 3 TPM3−ALK, tropomiozyna 4 TPM4−ALK i klarytyna
CLTC−ALK. IMT jest oddzielną jednostką chorobową o charakterystycznych cechach morfologicznych. Guzy te skła−
dają się z wrzecionowatych komórek wykazujących cechy miofibroblastów z domieszką komórek zapalnych w róż−
nych proporcjach. Reakcje immunohistochemiczne nie są decydujące w ich rozpoznaniu. IMT cechuje się niskim in−
deksem mitotycznym, brakiem atypowych figur podziałowych, martwicy, atypii jądrowej, a przede wszystkim nie
szerzy się drogą naczyń krwionośnych. Biologia rozrostów miofibroblastycznych, oceniana na podstawie cech histo−
logicznych, pozostaje jednak nieprzewidywalna i konieczna jest dalsza obserwacja chorych po zabiegu operacyjnym.
Leczeniem z wyboru jest resekcja chirurgiczna zmiany, a radioterapię stosuje się jako leczenie wspomagające zmian
nieoperacyjnych. Zalecana jest także całkowita resekcja zmian nawrotowych. Agresywne postępowanie chirurgiczne
jest niezbędne z powodu braku innych skutecznych metod leczenia. Praca przedstawia charakterystyczne cechy IMT
zarówno pod względem klinicznym, jak i morfologicznym (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1113–1119).

Słowa kluczowe: guz miofibroblastyczny, ziarniniak plazmatycznokomórkowy, zapalny guz miofibroblastyczny.

Abstract
The recently described inflammatory myofibroblastic tumor is an uncommon lesion of extrapulmonary and pulmo−
nary tissue with an unpredictable clinical course, occasional recurrence, and rare malignant transformation. The
cause and pathogenesis are unclear, but it has been postulated that a subset of IMT is characterized by the expres−
sion of altered anaplastic lymphoma kinase (ALK) protein, mostly resulting from rearrangements of the ALK ge−
ne, such as the TPM3−ALK, TPM4−ALK, and CLTC−ALK fusion genes. IMT is a distinctive mesenchymal lesion
composed of spindle cells displaying morphological features of myofibroblasts admixed with considerable num−
bers of inflammatory cells. Immunohistochemistry is of little help in diagnosis. IMT may have a relatively low mi−
totic rate without atypical mitotic figures, areas of necrosis and stromal hyalinization, nuclear atypia and, above all,
without “intravascular” tumor spread. The biological behavior of myofibroblastic proliferation cannot always be
confidently predicted from histological features (although metastases are distinctly uncommon), and follow−up is
often recommended. Surgical resection remains the treatment of choice. Radiotherapy has been described as an ad−
junct in unresectable lesions and complete resection of recurrences is recommended. An aggressive surgical appro−
ach is necessary as there is a limited role for other adjunctive modalities. The report demonstrates the unusual fe−
atures of IMT with regard to both clinical and morphological aspects (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1113–1119).
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płucnym Brunn w 1937 roku [1]. Termin inflam−
matory myofibroblastic tumor został zaproponowa−
ny w 1990 r. przez Pettinato [2]. Jest to zmiana
o nieznanej etiologii, rzadko występująca u dzieci
i młodych dorosłych, nieco częściej u kobiet [3, 4].
U dorosłych IMT występują najczęściej w płucach,
u dzieci przeważa umiejscowienie pozapłucne, naj−
częściej w układzie moczowym, przewodzie po−
karmowym i krezce. W badaniach Coffin et al. [5]
(47 przypadków) 75% IMT u dzieci pochodziło
z jamy otrzewnej, miednicy i przestrzeni zaotrzew−
nowej, a 20% z płuc. Opisano także guzy o rzad−
szym umiejscowieniu (żyła czcza dolna, rdzeń krę−
gowy, pośladki, gruczoł piersiowy, gałka oczna,
ślinianki (Kutner tumor), śledziona, wątroba), co
potwierdza, że mogą one wystąpić w każdym na−
rządzie [6, 7]. Również włóknienie pozaotrzewno−
we (choroba Ormonda) oraz choroba Riedla wyka−
zują wspólne cechy z IMT.

Pod względem histologicznym jest to zmiana
zbudowana z wrzecionowatych miofibroblastów
i nacieku zapalnego, złożonego z plazmocytów,
limfocytów oraz czasem z histiocytów. Wciąż trwa
dyskusja, czy u podłoża zmiany leży reaktywna
proliferacja, czy jest to nowotwór. Mimo łagodnej
natury histologicznej, występują przypadki o miej−
scowej złośliwości i tendencji do nawrotów. Opi−
sywane przez niektórych badaczy zaburzenia
chromosomalne mogą potwierdzić teorię, że przy−
namniej niektóre z tych guzów są nowotworami.
Podobnie nieokreślone są: częstość występowania
guzów wieloogniskowych, częstość guzów dają−
cych przerzuty oraz prognostyczna wartość cech
budowy histologicznej.

Etiologia 

Czynniki etiologiczne odpowiedzialne za roz−
wój IMT nie są znane. Przypuszcza się, że IMT
może być wynikiem odpowiedzi immunologicznej
na czynnik zapalny albo reakcją na przebyty uraz
lub podrażnienie. Obecnie autorzy prac sugerują−
cych udział odpowiedzi immunologicznej w roz−
woju IMT analizują rolę czynników zakaźnych –
szczególnie wirusa HHV−8 z grupy Herpes i wiru−
sa Epstein−Barr (EBV) w patogenezie guzów. Sek−
wencje DNA HHV−8 wykryto w miofibroblastach
w 7 przypadkach guzów u dorosłych [8]. Obec−
ność tych sekwencji DNA stwierdza się również
w mięsaku Kaposiego i chorobie Castlemana. Za−
kres genów wirusa ulegających ekspresji w IMT,
czyli molekularne transkrypty z ORF (open rea−
ding frame) – 16, K13, 72, jest jednak odmienny
w mięsaku Kaposiego i chorobie Castlemana, co
sugeruje, iż HHV−8 odgrywa inną rolę w patoge−
nezie IMT [9].

Wykazano także, iż w komórkach wrzeciono−
watych pewnej grupy IMT, szczególnie dotyczących
śledziony i wątroby występuje EBV. W badaniu
Arber et al. [10] EBV wykryto w 2 z 10 IMT wę−
złów chłonnych, 4 z 10 IMT śledziony i 1 z 2 IMT
wątroby (za pomocą badań immunohistochemicz−
nych ogółem w 2 z 12 IMT, a za pomocą metody
hybrydyzacji in situ w 6 z 10 IMT). W badaniach
Neuhauser et al. [11] za pomocą hybrydyzacji
in situ wykazano EBV w 6 z 10 IMT w wątrobie,
a Mergan et al. [12] za pomocą tej samej metody
stwierdzili EBV w 2 z 15 IMT, umiejscowionych
w płucu i pęcherzu moczowym.

Rohlich et al. [13] wskazali także na rolę inter−
leukiny 1 i 6 w patogenezie IMT. Il−6 pobudza
proliferację fibroblastów, IL−1 i IL−6 razem pobu−
dzają różnicowanie limfocytów B. Głównymi ko−
mórkowymi źródłami IL−1 i IL−6 są monocyty
i makrofagi, które są stałymi elementami IMT [8].

Aberracje chromosomalne dotyczące krótkie−
go ramienia chromosomu 2 w regionie 23, które
występują w anaplastycznym chłoniaku wielkoko−
mórkowym (ALCL – anaplastic large cell lym−
phoma) wykryto także w przypadku IMT [14]. Re−
gion 23 chromosomu 2 jest genetyczną lokalizacją
receptora kinazy tyrozynowej znanej jako kinaza
chłoniaka anaplastycznego (ALK – anaplastic
lymphoma kinase). Ekspresja ALK jest ograniczo−
na do obwodowego układu nerwowego lub poja−
wia się w wyniku zaburzeń chromosomalnych, co
można wykryć za pomocą przeciwciał anty−ALK:
ALK1 lub p80. Gen ALK wykryto w 8–63% IMT
[15–18]. Zaburzenia genowe polegają na fuzji
ALK z genami tropomiozyny 3 i 4, ciężkiego łań−
cucha klatryny lub genami Ran−binding protein 2.
W związku z wykryciem zmian zasugerowano, iż
to właśnie one mogą leżeć u podłoża IMT o zło−
śliwym przebiegu. Podobne zaburzenia chromo−
somalne wykryto również w kilku przypadkach
mięsaków, m.in. mięśniakomięsaka prążkowano−
komórkowego i złośliwego nerwiaka osłonkowe−
go oraz zwojaka zarodkowego współczulnego, co
dowodzi, że ekspresja ALK nie jest ograniczona
wyłącznie do IMT i ALCL [18, 19]. Dąży się do
wyodrębnienia IMT z ekspresją ALK jako wy−
dzielonej grupy ze swoistym rokowaniem i prze−
biegiem klinicznym. W badaniu Mergan et al. [12]
(16 przypadków, 3 ALK+) guzy ALK−dodatnie
pojawiały się wcześniej od ALK−ujemnych, wy−
stępowały w umiejscowieniu pozapłucnym i cha−
rakteryzowały się korzystniejszym rokowaniem –
bez nawrotów i przerzutów. Podobne wyniki opi−
sali Chan et al. [18] (61 przypadków, 5 ALK+), we
wszystkich przypadkach ALK−dodatnich IMT nie
wystąpiły nawroty ani przerzuty. W badaniach
Coffin et al. [4] (84 przypadki) spośród 8 pacjen−
tów z ALK−dodatnimi IMT u 4 nawrót choroby
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nie wystąpił, 2 miało miejscowy nawrót, a u 2 na−
stąpiła transformacja złośliwa. We wszystkich ba−
daniach liczba przypadków nie osiągnęła istotności
statystycznej, co utrudnia określenie znaczenia
ekspresji ALK jako wskaźnika prognostycznego. 

Objawy kliniczne

IMT wykazują wiele objawów klinicznych
w zależności od umiejscowienia. W przypadku gu−
za o umiejscowieniu płucnym istnieje tendencja
do zajmowania prawego płuca. Zmiana jest za−
zwyczaj rozpoznawana przypadkowo u dziecka,
u którego nie występują żadne objawy [2]. Obja−
wowe guzy, w postaci krągłego cienia w bada−
niu radiologicznym, manifestują się nieswoiście:
kaszlem, dusznością, bólem w klatce piersiowej,
krwiopluciem i palcami pałeczkowatymi [21]. 

IMT wywodzące się z jamy brzusznej jest wy−
czuwalne w badaniu fizykalnym jako guz i może
powodować objawy wywołane jego uciskiem, ta−
kie jak: ból, wymioty. Reakcja zapalna jest przy−
czyną gorączki, a także utraty masy ciała. Rzadko
dochodzi do niedrożności przewodu pokarmowe−
go z powodu guza [22, 23].

Bezbolesny krwiomocz i dyzuria są głównymi
objawami guzów układu moczowego, a przewlek−
ła gorączka była jedynym objawem IMT żyły
czczej [12, 24].

Wykazano obecność wskaźników stanu zapal−
nego w badaniach laboratoryjnych u pacjentów
z IMT [2, 4]. Należą do nich niedokrwistość niedo−
barwliwa, przyspieszone OB, duże stężenie CRP,
podwyższone stężenie immunoglobulin, duża licz−
ba trombocytów (600 000–1 000 000) i wysoka leu−
kocytoza. Wszystkie objawy, a także odchylenia
w badaniach laboratoryjnych wycofują się po usu−
nięciu guza, w związku z czym mogą być wykorzy−
stane w diagnostyce nawrotu choroby [12].

Nawroty występowały w 15–37% IMT wywo−
dzących się z krezki i przestrzeni zaotrzewnowej
[3, 4, 25]. Najwięcej nawrotów było w ciągu roku
od pierwotnej resekcji, najpóźniej w ciągu 2 lat.
Nie stwierdzono nawrotów ani złośliwej transfor−
macji guzów wywodzących się z układu moczo−
wego [26, 27]. Opisano także odlegle przerzuty
w przebiegu IMT, choć są one raczej rezultatem
wieloogniskowej choroby [3]. W większości przy−
padków IMT charakteryzuje się łagodnym prze−
biegiem klinicznym; jednak liczne miejscowe na−
wroty, rzadkie odległe przerzuty, złośliwa trans−
formacja i zgony związane z guzem sugerują, iż
grupa IMT prezentuje zmiany z pogranicza zapa−
leń i nowotworów złośliwych [4, 28].

Diagnostyka 

IMT umiejscowiony w płucach daje w bada−
niu rentgenowskim objaw cienia krągłego i musi
być różnicowany z innymi zmianami dającymi
również taki obraz. Pomocny w różnicowaniu mo−
że być rentgenogram klatki piersiowej lub tomo−
graf komputerowy (TK). W TK klatki piersiowej
guz przedstawia się jako ograniczona uwapniona
zmiana [29]. Stwierdzenie cienia krągłego w bada−
niu obrazowym klatki piersiowej u dziecka wyma−
ga uwzględnienia w diagnostyce różnicowej
przede wszystkim zmian łagodnych, w tym IMT
[30]. Guzy umiejscowione wewnątrz jamy brzu−
sznej również nie wykazują charakterystycznych
cech w obrazach radiologicznych. Zdjęcie prze−
glądowe jamy brzusznej może uwidocznić prze−
mieszczenie pętli jelitowych przez tkanki miękkie
i obecność amorficznych zwapnień wewnątrz gu−
za [23, 31]. W obrazie ultrasonograficznym i TK
występuje lita, czasem heterogenna, dobrze odgra−
niczona kulista zmiana. Wstępna diagnoza w kie−
runku zmian dających taki obraz uwzględnia mię−
saki tkanek miękkich (mięśniakomięsaka prążko−
wanokomórkowego), chłoniaki, czasem zwojaka
zarodkowego współczulnego. 

Właściwe przed− lub śródoperacyjne rozpozna−
nie histologiczne IMT jest niezbędne, aby uniknąć
niepotrzebnego, okaleczającego zabiegu. Biopsja
cienkoigłowa ze względu na konieczność zbadania
wszystkich obszarów guza nie jest w pełni wiary−
godną metodą diagnostyczną. Podobnie trudno jest
postawić ostateczną diagnozę na podstawie mrożo−
nych skrawków tych guzów [32]. IMT ma wiele
cech histologicznych, choć niezależnie od umiejsco−
wienia, składa się z komórek wrzecionowatych i na−
cieku zapalnego (limfocytów, neutrofilów, plazmo−
cytów, eozynofilów), kolagenowego podścieliska
oraz w różnych proporcjach histiocytów (ryc. 1–3).
Komórki wrzecionowate wywodzą się z miofibro−
blastów, co potwierdzono za pomocą badań histolo−
gicznych, immunohistochemicznych i w mikrosko−
pie elektronowym [2, 4, 24]. Z powodu charakte−
rystycznego układu miofibroblastów w zwartych
wiązkach (układ pęczkowy lub wiatraczkowy)
w diagnostyce różnicowej IMT należy wziąć pod
uwagę mięśniakomięsaka gładkokomórkowego,
włókniakomięsaka, mięśniakomięsaka prążkowano−
komórkowego oraz pierwotnego mięsaka histiocy−
tarnego. Brak anaplazji, brak martwicy, widoczna
jedynie ogniskowo minimalna polimorfia jąder ko−
mórkowych, obecność małych limfocytów i licz−
nych plazmocytów między komórkami wrzeciono−
wymi oraz niewielka liczba figur mitotycznych
wskazują na brak złośliwości zmiany i przemawiają
za IMT. Niewątpliwie istnieje jednak morfologiczne
i kliniczne podobieństwo między IMT a np. włók−
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niakomięsakiem. Opisano 3 histologiczne formy
IMT: 1) śluzowo−naczyniową, przypominającą guz−
kowe zapalenie powięzi: komórki są oddzielone od
podścieliska śluzowego, przeważa sieć drobnych,
poszerzonych naczyń; 2) zwarte komórki wrzecio−
nowate, przypominające GIST, włókniakomięsaka,
mięśniaka gładkokomórkowego; komórki są uło−
żone w pęczki lub układy koszyczkopodobne
(układ pęczkowy lub wiatraczkowy) – najczęstsza;
3) włóknistą ubogokomórkową, przypominającą
tkankę bliznowatą lub włókniakowatość (fibroma−
tosis). Jeśli przeważa ta forma, to ekspresja ALK
jest mało prawdopodobna [15].

W badaniu immunohistochemicznym wykaza−
no dodatnią reakcję na obecność wimentyny, anty−
genu CD34, aktyny mięśni gładkich (SMA), mię−
śniowo swoistej aktyny, poliklonalnej desminy i ke−
ratyn, charakterystycznych dla miofibroblastów
i komórek zapalnych. Wciąż nie są znane cechy his−
tologiczne pozwalające zróżnicować guzy łagodne
i guzy potencjalnie złośliwe, choć w niektórych ba−
daniach zwrócono uwagę na brak histiocytów
w utkaniu guzów nawracających i przerzutujących
[25]. Nie jest to także możliwe na podstawie badań
immunohistochemicznych z użyciem przeciwciał
przeciwko SMA, specyficznej mięśniowo aktynie
oraz wimentynie [25]. Niektórzy autorzy sugerują,
iż pomocne może być wykrycie zmian cytogene−
tycznych oraz białka p53 w typowym IMT [33, 34].
Dokładna analiza immunohistochemiczna oraz cy−
tometria przepływowa może pomóc w odróżnieniu
formy inwazyjnej od zmiany miejscowej. Zaobser−
wowano, iż z bardziej agresywnym przebiegiem
jest związana transformacja, w przebiegu której
w obrębie guza przeważają okrągłe komórki (przy−
pominające komórki zwojowe) z obfitą eozynofilo−
wą cytoplazmą, z dużymi, okrągłymi jądrami oraz
bardzo licznymi jąderkami [16]. Hussong et al. [35]
w celu wyodrębnienia cech korelujących ze złośli−
wym przebiegiem poddali analizie budowę histolo−
giczną, ploidię DNA, ekspresję białek regulatoro−
wych i onkogennych 24 przypadków IMT. Morfo−
logiczna ocena komórek, liczby mitoz, nacieku
zapalnego ani ekspresja genów bac czy c−myc nie
wykazały przydatności do przewidywania przebie−
gu klinicznego guzów. Zaobserwowano natomiast,
że w identyfikacji IMT o agresywnym przebiegu
może być pomocne stwierdzenie atypii komórko−
wej, martwicy, obecność komórek podobnych do
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Ryc. 1. IMT – na tle wrzecionowatego utkania są wi−
doczne liczne rozproszone komórki zapalne. Barwie−
nie H&E, powiększenie × 100

Fig. 1. IMT – multiple, diffuse inflammatory cells
against a spindle−shaped background. Hematoxylin
and eosin stain, original magnification × 100

Ryc. 2. IMT – pogranicze guza z utkaniem mięśnio−
wym. Typowy jest układ fibroblastów w wiązkach
(fascicular pattern). Barwienie H&E, powiększenie
× 100

Fig. 2. IMT – tumor bordeline with muscular tissue,
characteristic fascicles of fibroblasts (fascicular pat−
tern). Hematoxylin and eosin stain, original magnifica−
tion × 100

Ryc. 3. IMT – kolagenowe podścielisko oraz pojedyn−
cze komórki zapalne, głównie limfocyty. Barwienie
H&E, powiększenie × 200

Fig. 3. IMT – collagenous stroma and single inflam−
matory cells, mostly lymphocytes. Hematoxylin and
eosin stain, original magnification × 200



komórek zwojowych (ganglion−like cells), ekspre−
sja białka p53 i zaburzenia ploidii DNA, a właści−
wie kombinacja tych cech [35].

Jak już wspomniano, niektórzy badacze zapro−
ponowali wykrywanie ekspresji kinazy tyrozyno−
wej ALK jako dobrego markera w diagnostyce
IMT. Ekspresja ta dotyczy jednak tylko pewnej gru−
py IMT (według różnych badań 8–63%), co prze−
mawia przeciwko dostatecznej czułości markera.
Najnowsze badania dotyczące ekspresji genu ALK
w zwojaku nerwowym współczulnym [19] oraz
złośliwym nerwiaku otoczkowym [18] wykazały,
że nieprawidłowości ALK nie są swoiste dla IMT.

Leczenie

Mimo że pojawiły się nieliczne doniesienia na
temat wycofywania się zmian po częściowej re−
sekcji, doszczętne usunięcie guza wydaje się naj−
lepszym postępowaniem w przypadku IMT. Może
ono być ograniczone z powodu zajęcia istotnych
dla życia struktur w klatce piersiowej i jamie brzu−
sznej [2, 29]. Sposób postępowania terapeutyczne−
go w przypadkach nieoperacyjnych lub nawracają−
cych budzi wiele kontrowersji. Niektóre doniesie−
nia kliniczne wykazują korzystny wpływ
steroidoterapii układowej na przebieg choroby
[36], podczas gdy inne odnotowują wzrost masy
guza i progresję choroby [26]. Inne rodzaje terapii
obejmują radioterapię, leczenie immunomodulują−

ce oraz chemioterapię. W piśmiennictwie pojawia−
ją się jednak sprzeczności co do skuteczności tych
metod [4, 25, 26]. 

Podsumowanie

Według aktualnej wiedzy IMT jest w zdecydo−
wanej większości przypadków łagodnym guzem,
rzadko wykazującym cechy złośliwości, takie jak:
złośliwość miejscowa, nawrotowość, odległe prze−
rzuty oraz transformacja złośliwa. Szeroki zakres
czynników patologicznych oraz ich zmienność po−
wodują, iż brak jest czułego i swoistego markera
diagnostycznego i prognostycznego dla IMT. Dalsze
badania uwzględniające dokładną analizę immuno−
histochemiczną oraz za pomocą cytometrii przepły−
wowej są niezbędne, w celu wyodrębnienia cech gu−
za decydujących o jego złośliwym przebiegu. Mimo
że można podejrzewać występowanie IMT na pod−
stawie badań laboratoryjnych i obrazowych, rozpo−
znanie powinno być oparte na badaniu histologicz−
nym. Doszczętne wycięcie zmiany jest podstawo−
wym postępowaniem terapeutycznym, zapobiega
nawrotom i związanymi z nimi potencjalnie szkodli−
wymi: radio− i chemioterapią. Po leczeniu chirur−
gicznym pacjent powinien być poddany dokładne−
mu monitorowaniu w celu wczesnego rozpoznania
ewentualnego nawrotu. Leczenie zmian miejscowo
złośliwych i nawracających we wszystkich przypad−
kach wymaga dużej indywidualizacji.
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