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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Nab³oniak wapniej¹cy Malherba (Pilomatrixoma) jest rzad-
kim guzem ³agodnym rozwijaj¹cym siê z komórek tworz¹cych strukturê ma-
cierzy w³osa. Guz rozwija siê w skórze, rzadziej - tkance podskórnej, a jego
charakterystyczne cechy kliniczne to powolny wzrost, twarda konsystencja,
wyraŸne odgraniczenie i przesuwalnoœæ wzglêdem pod³o¿a oraz niebieskie
przebarwienie skóry pokrywaj¹cej guz. Pilomatrixoma najczêœciej rozwija siê
u dzieci i m³odzie¿y. Rokowanie po wyciêciu chirurgicznym jest bardzo do-
bre. Forma z³oœliwa (pilomatrix carcinoma) wystêpuje rzadko.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Okreœlenie charakterystycznych cech klinicznych nab³oniaka wapniej¹-
cego Malherba.
MetodyMetodyMetodyMetodyMetody..... 11 chorych (13 wyciêtych nowotworów) leczonych chirurgicznie
w Dziale Otolaryngologii, Chirurgii G³owy i Szyi Œwiêtokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach w latach 2001–2004. Obserwacje bie¿¹ce i analiza
dokumentacji medycznej.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. Typowe dla pilomatrixoma cechy kliniczne w analizowanych przy-
padkach to: brak dolegliwoœci bólowych – w 13 przypadkach (100%),
du¿a twardoœæ guza – w 9 przypadkach (82%) i s³aba ruchomoœæ wzglêdem
skóry - w 8 przypadkach (73%). Przebarwienie skóry pokrywaj¹cej guz
stwierdzono w 3 przypadkach (23%). W 5 przypadkach wstêpnej oceny
histopatologicznej (biopsja aspiracyjna cienkoig³owa) potwierdzenie nab³o-
niaka wapniej¹cego Malherba uzyskano jedynie w 3 badaniach (60%). Nie
obserwowano wznowy nowotworu po radykalnym leczeniu chirurgicznym
– œredni czas obserwacji to ok. 15 miesiêcy (2–38 m-cy).
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Analiza prezentowanej grupy przypadków potwierdzi³a opisywa-
ny w piœmiennictwie typowy obraz kliniczny nab³oniaka wapniej¹cego Mal-
herba oraz ma³¹ skutecznoœæ biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej w rozpozna-
niu tego nowotworu.
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S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: pilomatrixoma, nab³oniak wapniej¹cy Malherba, obraz
kliniczny, trudnoœci diagnostyczne, biopsja aspiracyjna cienkoig³owa, lecze-
nie

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Malherbe calcifying epithelioma (Pilomatrixoma) is a rare be-
nign tumor formed from the cells of the hair matrix. The tumor grows within
the skin and, more rarely, within the subcutaneous tissue, with characteristic
clinical features of slow growth, firm consistency, good mobility and clear
delineation from neighboring tissues, as well as bluish skin covering the
tumor. Pilomatrixoma is found most commonly in children and juvenile
people, and about half of the cases recorded in the literature are located in
head and neck region. The prognosis after surgical resection is good, while
the malignant form of the epithelioma, pilomatrix carcinoma, is extremely
rare.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. Description of the clinical features of pilomatrixoma.
Methods.Methods.Methods.Methods.Methods. 11 patients (13 ressected tumors) treated in the Department of
Otolaryngology, Head and Neck Surgery of the Holy Cross Cancer Center in
Kielce, Poland, since 2001 to 2004. Follow-up and analysis of medical data.
Results.Results.Results.Results.Results. The most typical clinical characteristics of the analysed pilomatrixo-
ma cases were: painless character – in 13 cases (100%), firm consistency –
in 9 cases (82%), poor mobility in relation to the skin – in 8 cases (73%),
discoloration of the skin covering the tumor – in 3 cases (23%). The fine
needle aspiration biopsy (FNAB) confirmed the diagnosis in 3 out of 5 cases
(60%). No recurrences were noted after radical surgery during 2- to 38-
month (15-month mean) follow-up period.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The analysis of the reported cases confirmed the typical,
clinical picture of Malherbe calcifying epithelioma described in the literature,
and the limited diagnostic feasibility of using fine needle aspiration biopsy.
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Nab³oniak wapniej¹cy Malherba – Pilomatrixoma
po raz pierwszy zosta³ opisany w 1880 roku przez Mal-
herba i Chenantaisa. Nazwa Pilomatrixoma (PMT),
zaproponowana przez Forbisa i Helwiga w 1961 roku,
podkreœla pochodzenie nowotworu z komórek macierzy-
stych w³osa. Jest to nowotwór ³agodny, wykazuj¹cy pre-
dylekcje do ods³oniêtych, ow³osionych czêœci skóry, przy
czym oko³o 50% opisanych guzów by³o zlokalizowanych

w obrêbie g³owy i szyi [1-3]. Wystêpuje zwykle u dzie-
ci i m³odzie¿y; drugi szczyt zachorowañ to osoby w wieku
podesz³ym [1]. W grupie dzieci PMT jest w rzeczywi-
stoœci jednym z czêstszych nowotworów wywodz¹cych
siê ze skóry [1,4]. Charakterystyczne cechy kliniczne tego
guza to wolny wzrost, brak bolesnoœci i twarda, czêsto
wrêcz „kostna” konsystencja. Ruchomy guz przesuwal-
ny w stosunku do skóry i pod³o¿a, rzadko przekracza
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œrednicê 30 mm. Pokrywaj¹ca go skóra czêsto jest nie-
bieskawo przebarwiona. Najczêœciej jest to zmiana po-
jedyncza [1,2]. Jedynie stan zapalny w obrêbie guza i jego
owrzodzenie mo¿e zmieniæ diametralnie ten typowy
obraz kliniczny.

Nowotwór rozwijaj¹cy siê w g³êbi skóry, z komórek
macierzy w³osa tworz¹ wyspy ma³ych, monomorficznych
komórek epitelialnych z hyperchromatycznym j¹drem,
oraz komórki ulegaj¹ce rogowaceniu typowemu dla ma-
cierzy w³osa, otoczone na obwodzie komórkami basalo-
idalnymi. Masy rogowaciej¹cych komórek trac¹ce j¹dro
komórkowe, lecz zachowuj¹ce obrysy tworz¹cych je ko-
mórek, tworz¹ tzw. komórki cieniowe, „komórki zjawy”.

W blisko 70% tych guzów obecna jest kalcyfikacja,
zarówno wewn¹trz komórek, jak i w podœcielisku. Na
ogó³, im wiêcej komórek cieniowych, tym obfitsza kal-
cyfikacja [1,2,5].

Czêœæ autorów uwa¿a, ¿e w wiêkszoœci przypadków
mo¿na postawiæ wstêpne rozpoznanie na podstawie wy-
¿ej opisanych cech klinicznych. Tym niemniej obraz
PMT wymaga ró¿nicowania z torbiel¹ naskórkow¹, kost-
niej¹cym krwiakiem pourazowym, guzem z komórek
olbrzymich, torbiel¹ dermoidaln¹, odczynem wokó³ cia³a
obcego, degenerating fibroxanthoma, przerzutem
z komponent¹ kostnienia do skóry, czy bardzo rzadki-
mi chrzêstniakami, czy kostniakami w obrêbie skóry.
O rozpoznaniu rozstrzyga dopiero weryfikacja histopa-
tologiczna usuniêtej zmiany, a wiêkszoœæ patologów pod-
kreœla, ¿e wstêpna ocena hist.-pat. na podstawie biopsji
cienkoig³owej (BAC) jest bardzo trudna i czêsto zawodna
[1,6]. Ze wzglêdu na swoj¹ morfologiê, guz ten nie-
rzadko jest b³êdnie rozpoznawany w materiale cytolo-
gicznym jako rak drobnokomórkowy [5]. W literaturze
obecne s¹ jednak kazuistyczne opisy pilomatrix carci-
noma [7], daj¹cego ³atwo przerzuty do wêz³ów

ch³onnych, p³uc i koœci ale nie wiadomo, czy jest to roz-
wój z³oœliwy „per se”, czy transformacja z³oœliwa ³agod-
nego PMT [7].

£agodny charakter rozrostu nowotworu sprawia, ¿e
chirurgiczne wyciêcie z niewielkim marginesem, czy
wrêcz wy³uszczenie guzka jest zabiegiem trwale lecz¹-
cym. Nie zwi¹zana z guzem, a czêsto naci¹gniêta nad
nim skóra sprawia, i¿ powsta³y po wyciêciu ubytek ³atwo
mo¿na zamkn¹æ, bez koniecznoœci rekonstrukcji p³ata-
mi z s¹siedztwa.

Celem pracy by³o przedstawienie 11 chorych z na-
b³oniakiem wapniej¹cym Malherba (pilomatrixoma) re-
gionu g³owy i szyi diagnozowanych i leczonych chirur-
gicznie w naszym oœrodku, ze wskazaniem typowych cech
klinicznych analizowanej grupy.

PACJENCI I METODY

W latach 2001-2004 w Dziale Otolaryngologii,
Chirurgii G³owy i Szyi Œwiêtokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach diagnozowano i leczono 11 pa-
cjentów (5 kobiet + 6 mê¿czyzn), w wieku od 6 do 64
lat (œrednia wieku – 33,8), u których usuniêto chirur-
gicznie 13 guzów z regionu g³owy i szyi, rozpoznanych
w ostatecznym badaniu histopatologicznym jako nab³o-
niak wapniej¹cy Malherba – pilomatrixoma. Dane oparto
na retrospektywnej analizie dokumentacji i bie¿¹cych ba-
daniach kontrolnych.

WYNIKI

Najczêœciej guz wystêpowa³ w okolicy szyi. W 13
przypadkach (100%) chorzy nie zg³aszali dolegliwoœci
bólowych zwi¹zanych z guzem, w 9 przypadkach (82%)

Ryc. 2. Silnie zasadoch³onne komórki przypominaj¹ce macierz w³osa (A). S³a-
bo kwasoch³onne, obumieraj¹ce komórki cieniowe (B), pow. x 40

Ryc. 1. Komórki nowotworu przypominaj¹ce macierz w³osa (A). W centrum
jaœniejsze komórki cieniowe z nie zabarwionymi j¹drami (B), pow. x 200



45Bieñ S., Kamiñski B., Ok³a S.: Ocena kliniczna nab³oniaka wapniej¹cego Malherba

wodowanych guzem. W 3 przypadkach skóra nad gu-
zem by³a zmieniona – zaczerwieniona b¹dŸ przybiera³a
odcieñ sinawy. W naszej grupie wiêkszoœæ guzów (8/13
– 73%) by³a zwi¹zana z pod³o¿em i nieprzesuwalna.

U 5 naszych pacjentów przed wyciêciem guza wyko-
nano biopsjê aspiracyjn¹ cienkoig³ow¹. Jedynie w 3 przy-
padkach postawiono na tej podstawie rozpoznanie pilo-
matrixoma. W jednym przypadku nie okreœlono rozpo-
znania wstêpnego, natomiast w kolejnym przypadku
(Nr onkol. 144169) z guzem szyi œr. 30 mm wynik BAC
brzmia³: cellulae neoplasmaticae malignae probabiliter
carcinomatosae, po czym w badaniu klasycznym ca³ego
usuniêtego guza rozpoznano pilomatrixoma. Wiêkszoœæ
prac podkreœla ograniczon¹ wartoœæ BAC w rozpozna-
niu pilomatrixoma [1,6].

U wszystkich chorych wykonano proste wyciêcie
guza, z pierwotnym zamkniêciem skóry, nie wymagaj¹-
cym rekonstrukcji. Nie obserwowaliœmy cech wznowy
miejscowej w ¿adnym przypadku, przy czym czas ob-
serwacji jest krótki od 2 do 38 miesiêcy (œr. 14,7 m-ca).

W polskim piœmiennictwie otolaryngologicznym zna-
leŸliœmy 5 pojedynczych opisów kazuistycznych nab³oniaka
wapniej¹cego Malherba – pierwszy w 1961 roku [9-13].

Dysponuj¹c materia³em 13 przypadków w³asnych
postawiliœmy sobie pytanie, czy obraz kliniczny PMT
jest na tyle charakterystyczny, ¿e – jak uwa¿a czêœæ au-
torów – pozwala na podstawie cech klinicznych wstêp-
nie rozpoznaæ ten typ nowotworu [4,14]. Rzeczywiœcie
cechy takie jak bezbolesnoœæ, twardoœæ, podskórne umiej-
scowienie s¹ wysoce charakterystyczne, tym niemniej
szeroka paleta zmian, czêsto banalnych, o podobnym
charakterze i relatywna rzadkoœæ wystêpowania tego no-
wotworu sprawiaj¹, i¿ w kolejnym przypadku jaki bêdzie-
my byæ mo¿e leczyæ, prawdopodobnie równie¿ wstêpnie
nie wska¿emy, i¿ jest to przypuszczalnie pilomatrixoma.

stwierdzono du¿¹ twardoœæ guza oraz w 8 przypadkach
(73%) - s³ab¹ ruchomoœæ wzglêdem skóry. Przebarwie-
nie skóry pokrywaj¹cej guz stwierdzono w 3 przypad-
kach (23%). W 5 przypadkach wstêpnej oceny histopa-
tologicznej (biopsja aspiracyjna cienkoig³owa) potwier-
dzenie nab³oniaka wapniej¹cego Malherba uzyskano je-
dynie w 3 badaniach (60%). Nie obserwowano wznowy
nowotworu po radykalnym leczeniu chirurgicznym –
œredni czas obserwacji to ok. 15 miesiêcy (2-38 m-cy).
Cechy kliniczne guzów zebrano w tabeli I.

DYSKUSJA

Pilomatrixoma wystêpuje najczêœciej u dzieci i osób
m³odych w dwóch pierwszych dekadach ¿ycia [2,8];
w naszym materiale 4 pacjentów (36,4%) by³o w tym
przedziale wieku. Wystêpowanie PMT w zale¿noœci od
p³ci podawane jest w literaturze ró¿nie [1,8]. W na-
szym sk¹pym materiale proporcja M:K = 5:6. Podawa-
ny przez pacjentów czas wzrostu guza waha³ siê od 1 do
12 miesiêcy, a zaledwie w jednym przypadku w pacjent
zwleka³ z podjêciem leczenia a¿ 6 lat. PMT w obrêbie
g³owy i szyi rozwija siê najczêœciej w obrêbie skóry szyi,
brody, okolicy pod- i nadoczodo³owej [1]. Wœród na-
szych chorych a¿ w 5 przypadkach (45,5%) guz zloka-
lizowany by³ na szyi. Guzy te wystêpuj¹ z regu³y poje-
dynczo; zmiany wieloogniskowe wystêpuj¹ od 2 do 3,5%
[2]. W naszym materiale obserwowaliœmy guzy mnogie
u 2 pacjentów: w jednym przypadku 2 guzki s¹siado-
wa³y ze sob¹ w okolicy potylicznej; w drugim, na po-
wiece dolnej i ³uku brwiowym. W 9 przypadkach (82%)
guzy by³y bardzo twarde a swoj¹ spoistoœci¹ przypomi-
na³y koœæ; w 2 pozosta³ych przypadkach (18%) guzy
swoj¹ konsystencj¹ przypomina³y torbiele naskórkowe.
¯aden z pacjentów nie mia³ dolegliwoœci bólowych spo-

Tabela I. Charakterystyka badanej grupy

Pacjent Nr onkol. Wiek P³eæ Czas trwania Œr. guza Lokalizacja Cechy kliniczne
(lata) objawów (miesi¹ce) (mm) A B C D

J.S. 89708 6 M 4 15 ok. przedma³¿owinowa - + - -
E.K. 96281 64 M 3 12 policzek - - - +
A.H 64919 29 K 6 5 powieka górna - + - -
P.M. 129422 17 M 12 5 szyja + + - -
J.M. 138607 8 K 5 5 powieka dolna - + - -

4 ³uk brwiowy
J.P. 144169 54 M 7 30 szyja + + - +
G.B. 132678 52 K 1 10 szyja - + - +
R.F. 126652 26 M 6 25 szyja + - -
K.S. 98519 15 K 72 20 szyja + + - -
K.K. 165676 40 K 6 10 ok. zama³¿owinowa + + - -
B.W. 53838 61 k 1 8 ok. potyliczna - - - -

5 ok. potyliczna

A – przesuwalnoœæ wobec skóry i pod³o¿a, B – twardoœæ, C – bolesnoœæ, D – przebarwienie skóry nad guzem
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