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4.   Φλεγμονώδης Μυοϊνοβλαστικός Όγκος Λάρυγγα. 
Περιγραφή Περιπτώσεως και Ανοσοϊστοχημική Μελέτη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος είναι ένας σπάνιος όγκος άγνωστου προελεύσεως, οριακής 
κακοήθειας, ο οποίος εντοπίζεται σε διάφορες θέσεις κυρίως στα μαλακά μόρια, σπλάχνα, την κεφαλή και τον 
τράχηλο. Μόνο 22 περιπτώσεις στον λάρυγγα έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία έως σήμερα το 80% 
των οποίων εντοπιζόταν στις φωνητικές χορδές. 
Η περίπτωσή μας αφορά άνδρα 62 ετών ο οποίος προσήλθε με βράγχος φωνής από τριμήνου. Στην 
λαρυγγοσκόπηση παρατηρήθηκε πολυποειδικό μόρφωμα μ.δ.: 1εκ. στη δεξιά γνήσια φωνητική χορδή το 
οποίο εξαιρέθηκε χειρουργικά.  
Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα φλεγμονώδους μυοϊνοβλαστικού όγκου χωρίς στοιχεία νεκρώσεως. Η 
βλάβη διερευνήθηκε ανοσοϊστοχημικά. 
Ο ασθενής δεν έλαβε μετεγχειρητικά ουδεμία φαρμακευτική αγωγή και ένα μήνα μετά την επέμβαση η 
λαρυγγοσκόπηση ήταν φυσιολογική. Δυο έτη αργότερα ο ασθενής ήταν ελεύθερος στοιχείων υποτροπής. 
 
Λέξεις – κλειδιά: Νεοπλάσματα λάρυγγα, φλεγμονώδης ψευδοόγκος, διαφορική διάγνωση. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος είναι ένας 
σπάνιος όγκος, αγνώστου προελεύσεως, οριακής 
κακοηθείας ο οποίος εντοπίζεται σε διαφορές 
θέσεις κυρίως στα μαλακά μόρια, σπλάχνα, την 
κεφαλή και τον τράχηλο. Μόνο 22 περιπτώσεις 
στον λάρυγγα έχουν περιγραφεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία έως σήμερα το 80% των οποίων 
εντοπίζονταν στις φωνητικές χορδές [1,2,3,4]. Ο 
όγκος κλινικά και ακτινολογικά μοιάζει με 
νεόπλασμα και δύσκολα διαγιγνώσκεται 
προεγχειρητικά [1,5,6]. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ 
Η περίπτωση μας αφορά άνδρα 62 ετών ο οποίος 
προσήλθε στο Νοσοκομείο με βράγχος φωνής από 
τριμήνου. Ο ασθενής δεν ήταν καπνιστής και δεν 
ανέφερε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή 
φαινόμενα αλλεργίας. Στην λαρυγγοσκόπηση 
παρατηρήθηκε οίδημα και ερυθρότητα της δεξιάς 
γνήσιας φωνητικής χορδής καθώς και 
πολυποειδικό μόρφωμα μ.δ.: 1εκ. το οποίο 
εξαιρέθηκε χειρουργικά. 
Στην ιστολογική εξέταση το πολυποειδικό 
μόρφωμα επενδύετο από μη κερατινοποιούμενο 
πολύστοιβο πλακώδες επιθήλιο το οποίο 

παρουσίαζε εστιακά δυσπλαστικά φαινόμενα. Στο 
χαλαρό υπόστρωμα παρατηρήθηκαν οίδημα, 
αγγειοβρίθεια και παραγωγή ατρακτοκυττάρων τα 
οποία θύμιζαν ινοβλάστες ή μυοϊνοβλάστες και 
διατάσσονταν σε δέσμες εστιακά μεταξύ των 
οποίων αναγνωρίσθηκε ικανός αριθμός 
φλεγμονωδών κυττάρων συμπεριλαμβανομένων 
αρκετών πλασματοκυττάρων (φωτογραφίες 1,2,3).  
 

 
Φωτογραφία 1: Φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός 
όγκος Η-Εx100 
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Φωτογραφία 2: Φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός 
όγκος Η-Εx200 
 

 
Φωτογραφία 3: Φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός 
όγκος Η-Εx400 
 
Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο θετική ήταν η χρώση 
για βιμεντίνη ενώ θετικές σε ορισμένο αριθμό 
κυττάρων ήταν οι χρώσεις για ακτίνη και CD68 
(φωτογραφία 4). Αρνητικές ήταν οι χρώσεις για 
CKAE1, CKAE3, ALK-1, bcl2 και δεσμίνη. 
 

 
Φωτογραφία 4: Φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός 
όγκος Χρώση με ακτίνη x200 
 
Μετεγχειρητικά δεν χορηγήθηκε φαρμακευτική 
αγωγή με κορτιζόνη και περίπου ένα μήνα μετά την 
επέμβαση η λαρυγγοσκόπηση ήταν φυσιολογική. 
Δυο έτη αργότερα ο ασθενής ήταν ελεύθερος 
στοιχείων υποτροπής. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος του 
λάρυγγα είναι ένας σπάνιος όγκος που 
περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1992 και απαντά 
συνήθως σε ενήλικες εν αντιθέσει με τον 
φλεγμονώδη μυοϊνοβλαστικό όγκο των μαλακών 
μορίων και σπλάχνων που ανευρίσκεται κυρίως σε 
παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Μια μόνο περίπτωση 
έχει αναφερθεί σε παιδί ηλικίας 2 ετών [1,7,8] 
Η νόσος εμφανίζεται με βράγχος φωνής, δύσπνοια, 
συριγμό και αίσθημα ξένου σώματος στο λαιμό. 
Άλλα συμπτώματα όπως πυρετός, αναιμία και 
απώλεια βάρους παρατηρούνται κυρίως σε 
εξωλαρυγγικές εντοπίσεις της βλάβης (1,4,6,7). 
Η αιτιολογία του φλεγμονώδους μυοϊνοβλαστικού 
όγκου είναι άγνωστη και η αρχική εντύπωση ότι 
επρόκειτο για αντιδραστική μη νεοπλασματική 
βλάβη έχει απορριφθεί από γενετικές μελέτες. 
Κάποιοι συγγραφείς θεώρησαν ότι σχετίζεται με 
τραυματισμό, μη ειδικές λοιμώξεις και λοίμωξη από 
HHV8 και EBV (6,7). Σήμερα πάντως η εν λόγω 
οντότητα θεωρείται νεόπλασμα διότι μπορεί να 
υποτροπιάζει τοπικά, να παρουσιάζει πολυεστιακή 
ανάπτυξη, να επεκτείνεται διηθητικά, να διηθεί 
αγγειακούς χώρους και να εμφανίζει 
απομακρυσμένες μεταστάσεις (1,6,7). 
Ο φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση από 
άλλες κακοήθειες του λάρυγγα διότι τόσο τα κλινικά 
όσο και τα ιστολογικά ευρήματα της βλάβης είναι 
αρκετά όμοια με αυτά ενός κακοήθους όγκου 
(μαλπιγγιακό καρκίνωμα, λειομυοσάρκωμα, 
κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα) και απαιτείται 
ενδελεχής ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για την 
τεκμηρίωση διαγνώσεως (1,6,7). Οι λαρυγγικοί 
φλεγμονώδεις μυοϊνοβλαστικοί όγκοι εκφράζουν 
κυρίως βιμεντίνη και ακτίνη και σπανιότερα άλλους 
δείκτες όπως δεσμίνη, ALK-1, bcl2, cyclin-D1 και 
κυττοκερατίνες (6). Οπωσδήποτε η έκφραση του 
p53 δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό κριτήριο 
στη διαφορική διάγνωση. 
Η θεραπεία εκλογής για τον φλεγμονώδη 
μυοϊνοβλαστικό όγκο είναι η χειρουργική εξαίρεση 
αυτού. Κορτικοστεροειδή και μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 
στη θεραπεία διότι βοηθούν στην υποστροφή της 
αλλοιώσεως, ειδικά στα αρχικά στάδια αυτής. 
Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία εφαρμόσθηκε 
κυρίως στις περιπτώσεις που ο όγκος εντοπιζόταν 
στο οπισθοπεριτόναιο χωρίς όμως ιδιαίτερη 
επιτυχία στους περισσότερους των ασθενών 
(9,10,11,12).. 
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SUMMARY 
 
Inflammatory myofibroblastic tumour is a rare borderline lesion which occurs predominantly in the soft tissue, 
and viscera but also in the head and neck. Only twenty-two cases of inflammatory myofibroblastic tumour in 
the larynx have been described in the indexed literature. Eighty percent of the patients have this laryngeal 
disease on their vocal folds. 
We report a case of a 62 year old man who present with hoarseness for three months. Laryngoscopy revealed 
redness and edema on the right vocal fold and a polypoid lesion measured 1cm which removed. Histologic and 
immunohistochemical features of the lesion were diagnostic for inflammatory myofibroblastic tumour.  
After surgery the patient didn’t receive steroid therapy for further treatment and he had a normal laryngoscopy 
a month after surgery. Two years later the patient showed no evidence of recurrence.  
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