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TruDności DiaGnosTyczne PilomaTrixoma 
 – oPis PrzyPaDku

DiaGnosTic Problems WiTh PilomaTrixoma 
 – case rePorT

Słowa kluczowe
Nabłoniak wapniejący Malherbe’a, łagodny nowotwór 
skóry, komórki macierzy włosa, niebieskie przebarwie-
nie skóry, badanie histopatologiczne.

Streszczenie
Pilomatrixoma (nabłoniak wapniejący Malherbe’a) 

jest rzadkim łagodnym nowotworem skóry, wywo-
dzącym się z komórek macierzy włosa. Większość gu- 
zów jest rozpoznawana w pierwszych dwóch dekadach 
życia. Drugi szczyt występowania jest notowany po- 
między 50. a 65. rokiem życia. Spotykany jest częściej 
u kobiet. Najczęstszą lokalizacją guza jest skóra lub  
niekiedy tkanka podskórna głowy i szyi, rzadziej ple- 
ców i kończyn. Charakterystycznymi cechami klinicz- 
nymi pilomatrixoma są: powolny wzrost, twarda kon-
systencja, niebolesność, przesuwalność w stosunku do 
skóry i podłoża oraz średnica od 5 do 30 mm. Skóra  
pokrywająca guzek jest prawidłowa lub niebieskawo 
przebarwiona.

Guzek zazwyczaj rośnie pojedynczo, zmiany wielo- 
ogniskowe są rzadkie. W niektórych przypadkach no- 
wotwór ten może współwystępować z dystrofią mio- 
toniczną Steinera, dystrofią miotoniczną w przebiegu 
AIDS, zespołem Gardnera, Turnera, Rubinsteina-Tay-
biego lub sarkoidozą. W diagnostyce różnicowej nale- 
ży ująć: torbiel naskórkową, torbiel dermoidalną, guza  
z komórek olbrzymich, kostniejącego krwiaka poura- 
zowego oraz odczyn wokół ciała obcego. Leczeniem  
z wyboru jest chirurgiczne wycięcie całej zmiany z nie-
wielkim marginesem zdrowej skóry.

20-letni mężczyzna został przyjęty do naszego szpi-
tala z powodu małego guzka powieki dolnej oka pra-
wego. W przeprowadzonym badaniu guzek był spręży-
sty, niebolesny, okrągły, dobrze ograniczony i pokryty  
niezmienioną skórą. Guzek został całkowicie wycięty  
z marginesem zdrowej skóry i przesłany do badania hi-
stopatologicznego. Zmiana w badaniu histopatologicz-
nym została zdiagnozowana jako pilomatrixoma.
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Summary
Pilomatrixoma (calcifying epithelioma of Malher-

be) is a rare benign skin neoplasm originating from hair  
matrix cells. The majority of tumours is diagnosed du-
ring the first two decades of life. The second peak of 
incidence is observed between the age of 50 and 65  
and it occurs more frequently in women. It is most com-
monly found in the skin, sometimes in the subcutane-
ous tissue of the head and neck, and less frequently of  
the back and extremities. The characteristic clinical fe-
atures of pilomatrixoma include slow growth, firm con-
sistency, painless character, mobility in relation to the  
skin and supporting tissue, and diameter of 5 to 30 mm. 
The skin covering the nodule is normal or of a bluish 
hyperpigmentation.

The nodule usually grows as a single form; multi-
focal lesions are rare. In some cases the neoplasm may  
co-exist with Steiner’s myotonic dystrophy, myotonic 
dystrophy in the course of AIDS, Gardner syndrome, 
Turner syndrome, Rubinstein-Taybi syndrome or sar-
coidosis. Differential diagnosis should cover the epi-
dermal cyst, dermoid cyst, giant cell tumour, ossifying  
posttraumatic hematoma and reaction around foreign 
body. Surgical excision of the whole lesion including  
a small margin of normal skin is the treatment of  
choice.

A 20-year-old man was admitted to our hospital 
due to a small nodule on the right lower eyelid. Exa-
mination showed that the nodule was elastic, painless,  
round, well defined and covered by intact skin. The no-
dule was fully resected with a margin of healthy skin 
and sent to histopathological analysis. The lesion was  
diagnosed as pilomatrixoma.

Trudności diagnostyczne pilomatrixoma – opis przypadku


