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Mięśniaki gładkokomórkowe regionu głowy i szyi
Leiomyomas of the head and neck
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Mięśniaki gładkokomórkowe to nowotwory mezenchymalne
zbudowane z komórek różnicujących się w kierunku mięśni
gładkich. Najczęściej rozwijają się w macicy, rzadziej w przewodzie pokarmowym i skórze, a tylko 1% tych guzów stwierdza się
w narządach głowy i szyi. Są nowotworami łagodnymi. Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu histologicznego preparatu
tkankowego. W przypadkach niejednoznacznych wymagane jest
wykonanie badań immunohistochemicznych.
W pracy przedstawiono przypadki czterech chorych, u których
na podstawie obrazu histologicznego preparatu tkankowego
rozpoznano guzy o typie mięśniaka gładkokomórkowego.
U dwóch chorych, u których guzy zlokalizowane były odpowiednio w trzonie języka oraz poniżej zwieracza dolnego
gardła, rozpoznano niezwykle rzadki w narządach głowy i szyi
typ nabłonkowaty guza. U pozostałych dwóch chorych, u których stwierdzono guz wargi dolnej oraz guz szyi zlokalizowany
poniżej kąta żuchwy rozpoznano typ naczyniowy. Omówiono
objawy kliniczne, cechy obrazu histologicznego preparatów
tkankowych, diagnostykę różnicową oraz leczenie stosowane
w tego typu nowotworach.

Leiomyomas are mesenchymal tumours showing smooth
muscle differentiation. They develop most often in the uterus,
sometimes in the gastrointestinal tract and skin and only 1% of
these tumours occur in the head and neck region. The tumours
are benign. They are diagnosed by histological examination,
while some vague cases may require immunohistochemical
analysis.
Four cases of histology-proven leiomyomas are reported. Two
of the patients tumours located in the tongue and in the throat
just below the lower sphincter presented with epithelioid type
of tumour which is extremely rare in the organs of head and
neck. The tumour of the lower lip and the neck tumour located
below the inferior border of the mandibular angle detected
in the other two patirnts were of the vascular type. Clinical
symptoms, histological characteristics, differential diagnosis and
the treatment of that type of neoplasms have been reported.
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WSTĘP
Mięśniaki gładkokomórkowe to nowotwory
mezenchymalne, które zbudowane są z komórek
różnicujących się w kierunku mięśni gładkich
i bardzo rzadko lokalizują się w rejonie głowy i szyi
[1]. W 95% przypadków występują one w macicy,
rzadziej w przewodzie pokarmowym i skórze, a tylko 1% tych guzów stwierdza się w narządach głowy
i szyi. Wśród mięśniaków gładkokomórkowych
narządów głowy i szyi przeważa typ naczyniowy,

a typ nabłonkowy stanowi około 1% przypadków
[2,3]. Mięśniaki gładkokomórkowe są nowotworami łagodnymi i wycięcie guza w granicach zdrowych
tkanek jest wystarczającym leczeniem. Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu histologicznego preparatu tkankowego, który w przypadkach
niejednoznacznych wymaga wykonania badań
immunohistochemicznych. Klinicznie prezentują
się one najczęściej w postaci niewielkich (2-3 cm)
guzów, pokrytych prawidłową błoną śluzową lub
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skórą, o jednorodnej wzmożonej konsystencji, przesuwalnych względem otaczających tkanek. Rzadko
powodują dolegliwości bólowe, mogą być przyczyną
krwawienia z górnego odcinka dróg oddechowych
lub przewodu pokarmowego, najczęściej są jednak
przyczyną dyskomfortu i uczucia przeszkody podczas połykania i żucia lub bezobjawowym guzem,
którego obecność skłania chorego do zgłoszenia się
do lekarza.
Przedstawiamy przypadki czterech chorych,
u których na podstawie obrazu histologicznego
preparatu tkankowego, rozpoznano guzy o typie
mięśniaka gładkokomórkowego.
OPISY PRZYPADKÓW
Przypadek 1
56-letnia kobieta zgłosiła się z powodu dyskomfortu podczas połykania i żucia oraz twardego uwypuklenia na brzegu trzonu języka po stronie lewej.
Chora zauważyła zmianę rok wcześniej i, według
jej relacji, powstała ona w miejscu urazu doznanego wskutek przygryzienia języka. Chora nie miała
dolegliwości bólowych i nie odnotowała powiększania się zmiany. W badaniu otolaryngologicznym
wykazano powierzchowny guz o średnicy 5 mm na
brzegu trzonu języka po stronie lewej, w połowie
jego długości. Guz miał wzmożoną jednorodną konsystencję, był pokryty prawidłową błoną śluzową.
Wywiad nie wskazywał na występowanie innych
schorzeń, a w badaniu klinicznym i badaniach laboratoryjnych nie znaleziono innych odchyleń od
normy. Guz usunięto w znieczuleniu miejscowym
z 2-3 mm marginesem zdrowych tkanek. Materiał
przesłano do badania histopatologicznego i otrzymano rozpoznanie Intravascular leiomyoblastoma
(ryc.1 i 2). Przez pięć lat po operacji nie obserwowano nawrotu guza.
Przypadek 2
48-letni mężczyzna zgłosił się z powodu narastającego od kilku miesięcy uczucia przeszkody
w gardle podczas połykania. Laryngoskopia pośrednia nie wykazała zmian patologicznych. Podczas
diagnostycznej ezofagoskopii uwidoczniono zmianę
o typie polipa tuż poniżej dolnego zwieracza gardła.
Polip był przytwierdzony za pomocą wąskiej szypuły do tylnej ściany gardła na granicy z przełykiem,
pokryty prawidłową błoną śluzową, w największym
wymiarze nie przekraczał 1 cm. Został on usunięty
w trakcie ezofagoskopii, a na podstawie badania
histopatologicznego stwierdzono zmianę o typie
Leiomyoblastoma. W trakcie pięciu lat po operacji
nie obserwowano nawrotu choroby.

Ryc. 1. Intravascular leiomyoblastoma. Barwienie hematoksyliną i eozyną. Powiększenie 20x

Ryc. 2. Intravascular leiomyoblastoma. Barwienie hematoksyliną i eozyną. Powiększenie 40x

Przypadek 3
75-letni mężczyzna zgłosił się z powodu twardego uwypuklenia na dolnej wardze po stronie prawej.
Powierzchowny guz o średnicy 5 mm zlokalizowany
był na granicy czerwieni wargowej z błoną śluzową
przedsionka jamy ustnej, miał wzmożoną, jednorodną konsystencję, uwypuklał czerwień wargową
i błonę śluzową, nadając im sine zabarwienie.
Zmiana była niebolesna i nie powodowała innych
dolegliwości, poza dyskomfortem podczas żucia
i połykania. Wywiad nie wskazywał na możliwość
doznania urazu wargi w miejscu zmiany, a chory
nie potrafił dokładnie określić czasu, od kiedy
zauważył guz. Guz wycięto w całości z 2-3 mm
marginesem zdrowych tkanek, przesłano do badania
histopatologicznego, które wykazało utkanie o typie
Angioleiomyoma. Zabieg wykonano w znieczuleniu
miejscowym a ranę zszyto warstwowo po zaopa-
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trzeniu niewielkiego krwawienia elektrokoagulacją.
Dziesięcioletnia obserwacja nie wykazała wznowy.
Przypadek 4
46-letnia kobieta zgłosiła się z powodu twardej zmiany uwypuklającej skórę szyi po stronie
prawej. Według relacji chorej zmiana powiększała
się stopniowo od 6 lat i w tym okresie nie dawała
dolegliwości bólowych. Badanie otolaryngologiczne
wykazało guz o średnicy 5 cm, zlokalizowany poniżej prawego kąta żuchwy, o wzmożonej jednorodnej
konsystencji, pokryty niezmienioną skórą, słabo
przesuwalny, niebolesny przy dotyku. Badania laboratoryjne, z wyjątkiem podwyższonych wartości
odczynu Biernackiego (40/88), były prawidłowe.
Chorą z rozpoznaniem przewlekłego, włókniejącego nacieku zapalnego, postawionego na podstawie
badania histologicznego materiału uzyskanego
w biopsji cienkoigłowej, zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. W trakcie zabiegu usunięto ciemnoczerwony, kulisty guz o gładkiej powierzchni,
który leżał pod mięśniem mostowo-obojczykowosutkowym, pod nerwem błędnym i podjęzykowym,
pod żyłą szyjna wewnętrzną oraz pod tętnicą szyjną
wspólną, wewnętrzną i zewnętrzną. Guz był mocno
złączony z tętnicą szyjna wspólną i wewnętrzną oraz
otoczony przydanką tych naczyń. Na podstawie
obrazu histologicznego rozpoznano zmianę o typie
Angioleiomyoma. Przez szesnaście lat po zabiegu nie
obserwowano wznowy guza. Przypadek ten został
już przedstawiony w 1988 r. [4].
OMÓWIENIE
Mięśniaki gładkokomórkowe to nowotwory
mezenchymalne, które zbudowane są z komórek
różnicujących się w kierunku mięśni gładkich
i bardzo rzadko lokalizują się w rejonie głowy
i szyi [1]. 95% mięśniaków gładkokomórkowych
rozwija się w narządach układu płciowego kobiet,
3% w skórze, 0,9% w przewodzie pokarmowym
a tylko 1% w narządach głowy i szyi, co ma związek
ze stosunkowo niewielkim udziałem tkanki mięśniowej gładkiej w budowie tych narządów [5-8].
Uważa się, że w narządach głowy i szyi, mogą one
powstawać z komórek mięśni gładkich budujących
naczynia krwionośne, przewody wyprowadzające
gruczołów ślinowych, mięśnie przywłosowe lub
z odszczepionych, przetrwałych i niezróżnicowanych komórek mezenchymalnych [9,10].
Rozpoznanie guza o typie mięśniaka gładkokomórkowego ustala się na podstawie obrazu
histologicznego preparatu tkankowego. Celem
odróżnienia mięśniaków gładkokomórkowych od
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innych guzów zbudowanych z komórek o kształcie wrzecionowatym wykorzystuje się barwienia
identyfikujące kolagen i komórki mięśni gładkich,
jak: metoda trójchromowa Masson’a, barwiąca
dobrze zróżnicowane komórki mięśni gładkich na
czerwono, metoda Mallory’ego, która uwidacznia
wewnątrzcytoplazmatyczne miofibryle oraz metoda Van Gieson’a [10]. W przypadku trudności
diagnostycznych, wykorzystuje się badanie w kierunku obecności specyficznych dla komórek mięśni
gładkich markerów immunohistochemicznych, jak:
aktyna, desmina czy vimentyna [11]. Na podstawie
obrazu histologicznego guzów wyróżnia się: typ
lity-leiomioma (solid leiomyoma), typ naczyniowyangioleiomyoma (vascular leiomyoma) i typ nabłonkowaty-leiomyoblastoma (epithelioid leiomyoma)
[11,12]. Typ lity zbudowany jest z pasm dobrze
zróżnicowanych komórek kształtu wrzecionowatego z kwasochłonną cytoplazmą oraz wydłużonym,
tępo zakończonym jądrem komórkowym. W typie
angioleiomyoma występują liczne przestrzenie naczyniowe wyścielone pojedynczą warstwą komórek
śródbłonka [13]. Typ nabłonkowaty zbudowany
jest z okrągłych lub wielokątnych komórek ze strefą
jasnej cytoplazmy wokół jądra, mogący w niektórych obszarach naśladować guzy nabłonkowe.
Według Duhing i wsp., [2] wyżej wymienione typy
mięśniaków gładkokomórkowych stanową kolejne
etapy w dojrzewaniu nowotworu, w którym naczyniak przekształca się w mięśniaka przez proliferację
komórek mięśni gładkich budujących naczynia
w naczyniaku.
W piśmiennictwie znajdujemy opisy guzów
o typie leiomyoma zlokalizowanych w nosie
i zatokach obocznych nosa, w jamie ustnej, gardle i krtani, tkankach miękkich szyi oraz skórze
przewodu słuchowego zewnętrznego [8,11,14,15].
Autorzy podkreślają rzadkość występowania tego
rodzaju nowotworów w narządach głowy i szyi,
oceniając ją na 1% wszystkich mięśniaków gładkokomórkowych. Według Lloria-Benet i wsp. [3]
częstość występowania tych guzów w obrębie jamy
ustnej ocenia się na 0,065%. Według Barens i wsp.
[7] w jamie nosowej występuje około 3% spośród
wszystkich mięśniaków gładkokomórkowych głowy i szyi. W piśmiennictwie możemy znaleźć tylko
pojedyncze przypadki mięśniaka zlokalizowanego
w przewodzie słuchowym zewnętrznym [14]. Wśród
mięśniaków gładkokomórkowych narządów głowy
i szyi przeważa typ naczyniowy, a typ nabłonkowaty stanowi około 1% przypadków [16]. Baden
i wsp. [11], dokonali analizy 142 przypadków mięśniaków gładkokomórkowych jamy ustnej, które
zostały przedstawione w piśmiennictwie w latach
1882‑1992 i stwierdzili występowanie typu naczy-
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niowego w 67,0%, typu litego w 31,7%, a typu
nabłonkowatego w 1,3% przypadków.
Mięśniaki gładkokomórkowe regionu głowy
i szyi występują najczęściej w postaci, małych (do
2-3 cm), wolno rosnących guzów z wyjątkiem typu
naczyniowego, zlokalizowanego głęboko w tkankach miękkich szyi, który podobnie jak w opisanym
przez nas przypadku, może osiągać większe rozmiary (do 4-6 cm) [17]. Są to zwykle guzy o wzmożonej,
jednorodnej konsystencji, dobrze odgraniczone
i przesuwalne względem otaczających tkanek [10].
Guz może mieć zabarwienie czerwone, niebieskie,
purpurowe lub nie odróżniać się od otaczającej
błony śluzowej, a zależy to głównie od ilości naczyń
w guzie i głębokości guza w stosunku do błony
śluzowej [10].
Objawy kliniczne zależą od lokalizacji i wielkości guza. Mięśniaki gładkokomórkowe lokalizujące
się w jamie ustnej i gardle, najczęściej w obrębie
warg, języka, rzadziej na podniebieniu i w topografii
mięśnia gardłowo-pierściennego, są przyczyną dyskomfortu i uczucia przeszkody podczas połykania
i żucia [18,19]. Zwykle są to guzy niebolesne, chociaż niektórzy autorzy zwracają uwagę na możliwość
występowania dolegliwości bólowych [18]. W jamie
nosowej powodują one upośledzenie drożności, bóle
głowy, zaburzenie węchu oraz okresowe krwawienie
[20]. W krtani są przyczyną chrypki, uczucia ciała
obcego w gardle, a w niektórych przypadkach mogą
spowodować intensywne krwawienie lub duszność,
które wymagają nagłej interwencji chirurgicznej
[15].
Są to nowotwory występujące najczęściej
u chorych w wieku od 40 do 59 lat [10]. Wpływ
płci na częstość występowania mięśniaków gładkokomórkowych nie został jednoznacznie ustalony,
a w literaturze znajdujemy sprzeczne doniesienia.
Według Brooks i wsp. [21] nowotwór występuje dwa
razy częściej u kobiet, natomiast Lloria-Benet i wsp.
[3] odnotowali odwrotną proporcję.
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Patogeneza mięśniaków gładkokomórkowych
narządów głowy i szyi nie została do tej pory poznana. Na możliwość ich występowania w miejscach
narażonych na urazy zwrócili uwagę Haedicke i
wsp. [22]. Sugerowano również wpływ estrogenów
na rozwój mięśniaków gładkokomórkowych, który
jednak wydaje się mieć znaczenie tylko w przypadku
guzów zlokalizowanych w macicy [23].
Mięśniaki gładkokomórkowe są nowotworami łagodnymi. W histopatologicznej diagnostyce różnicowej należy uwzględnić guzy o typie
mięśniakowłókniaków, nerwiakowłókniaków,
naczyniakowłókniaków oraz przede wszystkim
nowotwory złośliwe, zwłaszcza dobrze zróżnicowany mięsakomięśniak gładkokomórkowy. Jeżeli
w obrazie preparatu tkankowego ocenianego pod
mikroskopem świetlnym przy czterdziestokrotnym
powiększeniu w polu widzenia stwierdza się więcej
niż dziesięć figur mitotycznych, należy podejrzewać charakter złośliwy guza [3]. O charakterze
złośliwym świadczyć mogą również cechy atypii
komórkowej w obrazie mikroskopowym a w badaniu klinicznym owrzodzenie pokrywającej guz
błony śluzowej. Leczeniem z wyboru jest resekcja
guza w granicach zdrowych tkanek. Zwykle jest
to leczenie wystarczające, chociaż Brooks i wsp.
[21] opisują dwa przypadki wystąpienia wznowy,
2 tygodnie i 9 miesięcy po usunięciu mięśniaków
gładkokomórkowych podniebienia twardego. Podczas usuwania nowotworów o typie naczyniowym,
może dojść do intensywnego krwawienia [15].
Mięśniaki gładkokomórkowe są rzadkimi nowotworami łagodnymi narządów głowy i szyi, które
występują najczęściej w piątej i szóstej dekadzie
życia. Wystarczającym leczeniem jest wycięcie guza
w granicach zdrowych tkanek. Rozpoznanie ustala
się na podstawie obrazu histologicznego preparatu
tkankowego. W histopatologicznej diagnostyce
różnicowej należy wykluczyć nowotwór złośliwy,
jakim jest mięsakomięśniak gładkokomórkowy.
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