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::  Miofibromatoza noworodków 
 

 

Orpha number: 2591 

 

Definicja choroby: 

 
Miofibromatoza noworodków (Infantile myofibromatosis – IM) to rzadki łagodny nowotwór tkanek miękkich 

charakteryzujący się rozwojem guzków w skórze, mięśniach prążkowanych, kościach i w wyjątkowych 

przypadkach w narządach trzewnych dający szerokie spektrum objawów klinicznych. IM zawiera 

miofibroblasty. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania wynosi 1/150,000 żywych urodzeń. 

 

Obraz kliniczny: 

 

IM jest stwierdzana w momencie narodzin lub rozwija się krótko potem, a 90% przypadków występuje 

przed ukończeniem 2 roku życia. IM charakteryzuje się pojedynczymi lub mnogimi guzkami, które są 

twarde, od koloru ciała do fioletu (włókniakomięsaki) i najczęściej bezbolesne (oprócz przypadku ucisku 

na sąsiadujące nerwy). Nowotwory są zlokalizowane w skórze, tkance podskórnej, mięśniach 

prążkowanych oraz w wyjątkowych przypadkach w narządach trzewnych lub kościach. Są 4 formy obrazu 

klinicznego: pojedynczy (pojedyncza zmiana w skórze i(lub) mięśniach głowy, szyi lub tułowia (75% 

przypadków));  mnogi wrodzony (mnogie zmiany ograniczone do skóry i mięśni); mnogi wrodzony z 

pojedynczą zmianą trzewną; oraz mnogi wrodzony z mnogimi zmianami w narządach trzewnych (mnogie 

zmiany w skórze i/lub mięśniach, kościach, płucach, sercu i przewodzie pokarmowym). 

 

Etiologia: 

 

Większość tych guzów ma charakter sporadyczny i izolowany. Opisano rzadkie przypadki rodzinne IM i 

zidentyfikowano 2 geny sprawcze: PDGFRB oraz NOTCH3, które kodują odpowiednio PDGFRB i 

NOTCH3. PDGFRB to receptor kinazy tyrozyny dla płytek produkowany przez czynniki wzrostu, które są 

miogenami dla komórek pochodzenia mezenchymalnego. Ekspresja PDGFRB jest regulowana przez 

NOTCH. Sugeruje to defekt genetyczny 2 genów zaangażowanych w ten sam mechanizm. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie stawia się częściowo na podstawie wywiadu rodzinnego i badania klinicznego. 

Włókniakomięsaki identyfikowane są za pomocą  badania ultrasonograficznego (masy z bezechowym 

środkiem), MRI (niska intensywność sygnału w obrazach T1-zależnych i wysoka lub niska intensywność 

sygnału w obrazach T2-zależnych) i mniej często CT (masa z brzeżnym wzmocnieniem i zwapnieniami). 

Złoty standard  rozpoznawania IM stanowi badanie histopatologiczne. Biopsja ujawnia na obrzeżach 

przeplatane wiązki wrzecionowatych komórek (miofibroblastów), formujące guzki oddzielone tkanką 

kolagenową bez atypii jądrowej. W badaniu immunochemicznym widoczna jest ekspresja wimentyny i 

aktyny mięśni gładkich, natomiast markery naczyniowe (S100 i CD34) są negatywne. 

 

Diagnostyka różnicowa: 

 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić naczyniak, naczyniak limfatyczny, włókniakonerwiak, 

włókniakomięsak dziecięcy, histiocytozę z komórek Langerhansa, zapalny guz miofibroblastyczny, guzy 

desmoidalne oraz guzy dermoidalne i epidermoidalne. 

 

Diagnostyka prenatalna:  

 

Diagnostyka prenatalna wykonywana jest poprzez badanie ultrasonograficzne. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

IM jest najczęściej izolowane i sporadyczne. W przypadkach rodzinnych i wieloogniskowych, IM może być 

dziedziczone w sposób autosomalny recesywny lub dominujący (niepełna penetracja i zmienna 

ekspresja). 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Z powodu łagodnego charakteru zmian preferowane są terapie bez efektów długotrwałych. Dla zmian 

dotyczących skóry i(lub) mięśni leczenie nie jest zalecane, proponuje się politykę „czekaj i obserwuj” 

(tendencja w kierunku spontanicznej regresji). Radykalne wycięcie chirurgiczne jest niezbędne jeżeli: 

zaangażowane są narządy trzewne, zmiany są w strefach zagrożenia lub zmiany dają objawy. W 

przypadkach niecałkowitej resekcji, ponowna operacja może być przeprowadzona w późniejszym 

terminie. Terapia standardowa to metotreksat i winblastyna, są wskazane dla zmian wieloogniskowych 

postępujących. Inne sposoby leczenia takie jak IFN-alfa lub chemioterapia konwencjonalna (winkrystyna, 

aktinomycyna D i cyklofosfamid) należy, względu na długotrwałe ryzyko rozwoju wtórnego nowotworu 

złośliwego, pozostawić dla pacjentów z szybko postępującymi objawami. 
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Rokowanie: 

 

W większości przypadków, bez objawów narządowych, rokowanie jest doskonałe i często obserwowano 

spontaniczną regresję. Z drugiej strony obecność zmian narządowych jest powiązana ze znacznie 

słabszymi wynikami i śmiertelność, w przypadku braku terapii, wynosi do 70%. Śmierć związana jest 

najczęściej z uciskiem na narząd oraz powikłaniami sercowo-płucnymi i żołądkowo-jelitowymi. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


