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Immunohistochemiczna ocena obecności rzadkich rozrostów 
nefrogennych w potworniakach u dzieci 

Immunohistochemical evaluation of the presence of rare nephrogenic rests 
in children teratomas
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. patogeneza większości nowotworów u dzieci jest niezwykle złożona, szczególnie zaś w grupie potwor-
niaków, które wykazują duże zróżnicowanie swej morfologii i biologii. 
Cel pracy. badanie mechanizmu nowotworzenia w potworniakach przez poszukiwanie immunohistochemicznych dowodów 
ekspresji genu wt1. 
Materiał i metody. Materiał badawczy obejmował 19 przypadków potworniaków u dzieci. badaniu poddano wycinki z guzów 
utrwalone w formalinie i zatopione w bloki parafinowe. z bloków tych sporządzono skrawki, które następnie zabarwiono 
w sposób rutynowy hematoksyliną i eozyną oraz wykorzystano do badań immunohistochemicznych z użyciem anti-Human 
wilms tumor 1 (wt1) protein.
Wyniki. w jednym przypadku (5,26%) w utkaniu potworniaka ujawniono rozrost nefrogenny.
Wnioski. potworniaki, choć w większości dojrzałe, mogą w niektórych przypadkach w swej patogenezie obejmować aktywa-
cję genów typowych dla innych histologicznie nowotworów i zaburzeń rozwojowych. 
Słowa kluczowe: rozrosty nefrogenne, potworniaki, dzieci.

Background. pathogenesis of the neoplasms of the developmental age has not been completely known, especially 
complicated pathomechanisms are presented by teratomas, which show large variations in their morphology and biology.
Objectives. the aim of the study was to evaluate the mechanisms of the development of teratomas by the use of immunohisto-
chemical proofs of wt1 gene expression. 
Material and methods. 19 formalin-fixed and paraffin-embedded children teratomas tissue samples were examined. from them 
the slides stained with hematoxylin and eosin were prepared and used for immunohistochemical research with anti-Human 
wilms tumor 1 (wt1) protein. 
Results. in one case (5.26%) an area of nephrogenic rests was discovered. 
Conclusions. teratomas, which mainly are matured tumors, in some cases may present activation of genes typically found in 
other histological types of neoplasms and disorders in their pathogenesis. 
Key words: nephrogenic rests, teratoma, children.

Streszczenie

Summary

Wstęp 

Mnogość obrazów mikroskopowych, będąca przyczyną 
trudności w rutynowej diagnostyce nowotworów u dzieci, 
wynika z niezwykle skomplikowanej i wciąż nie w pełni po-
znanej patogenezy tych rozrostów [1]. zauważono, że będą-
ca problemem w diagnostyce różnicowej mała swoistość mar-
kerów immunohistochemicznych jest niezwykle pożyteczna 
w badaniach nad patogenezą nowotworów i pozwala poznać 
bardzo złożone mechanizmy ich powstawania, także w gru-
pie potworniaków niedojrzałych, w których niekiedy stwier-
dza się obecność prymitywnego utkania miąższu wątroby, 
blastemy nerkowej lub pozanerkowych rozrostów nefrogen-
nych, przypominających utkanie nerczaka płodowego. 

ekspresja genu wt1 obserwowana jest podczas rozwo-
ju nerek, śledziony i mezodermalnych składników gonad 
oraz w komórkach międzybłonka. dojrzałe tkanki także 
zawierają produkt genu wt1 (opłucna, śledziona, serce, en-
dometrium, kłębuszki nerkowe). ekspresję wt1 stwierdza się 
ponadto w komórkach doczesnej. oprócz tkanek prawidło-
wych produkt genu wt1 obserwuje się także w komórkach 
nowotworów zarówno u dzieci, jak i dorosłych (nerczak 

płodowy, międzybłoniak, desmoplastyczne guzy drobno-
okragłokomórkowe, rak sutka, rak stercza, białaczki) [2–4]. 

Cel pracy 

Celem pracy było badanie mechanizmu nowotworzenia 
w potworniakach przez poszukiwanie immunohistoche-
micznych dowodów ekspresji genu wt1. 

Materiał i metody

Materiał badawczy obejmował 19 przypadków potwor-
niaków ze zbiorów zakładu patomorfologii wieku rozwo-
jowego Uniwersytetu Medycznego w łodzi, wyciętych u 8 
chłopców i 11 dziewczynek w wieku 2–12 lat, w tym 6 po-
tworniaków okolicy krzyżowo-lędźwiowej, 10 potwornia-
ków jajnika i 3 potworniaki jądra. trzy z badanych guzów 
były potworniakami niedojrzałymi (dwa przypadki guzów 
jajnika i jeden okolicy krzyżowo-lędźwiowej). 

Materiał do badań stanowiły wycinki z guzów utrwalone 
w formalinie i zatopione w bloki parafinowe. z bloków tych 
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sporządzono skrawki, które następnie zabarwiono w sposób 
rutynowy hematoksyliną i eozyną oraz wykorzystano do ba-
dań immunohistochemicznych z użyciem mysiego monoklo-
nalnego przeciwciała: anti-Human wilms tumor 1 (wt1) 
protein (daKo) oraz systemu wizualizacji enVision+System, 
peroxidase – dab (daKo). Kontrolę negatywną w przepro-
wadzonych badaniach stanowiły skrawki, w których zastę-
powano pierwotne przeciwciała buforem triS. Kontrolą 
pozytywną były skrawki rozpoznanego wcześniej nerczaka 
płodowego. za pozytywny wynik przyjmowano jądrowy typ 
reakcji – brązowe zabarwienie jądra komórkowego.

Wyniki
Stwierdzono ekspresję produktu genu wt1 w jednym 

z dziewiętnastu potworniaków (5,26%). w guzie tym, zlo-
kalizowanym w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i o utkaniu 
potworniaka niedojrzałego bez morfologicznych cech zło-
śliwości, zaobserwowano reakcję o typie jądrowym w licz-
nych komórkach guza, tworzących prymitywne struktury 
cewkowe (fot. 1).

Fotografia 1. ekspresja produktu genu wt1 w komórkach rozro-
stu nefrogennego w obrębie potworniaka niedojrzałego okolicy 
lędźwiowo-krzyżowej. pow. 400 x

Dyskusja
podstawową metodą diagnostyczną nowotworów u dzie-

ci pozostaje nadal immunohistochemia. powszechnie sto-

sowany panel badań poszerzono o wysoko swoisty marker 
nerwiaka zarodkowego (nb84) oraz przeciwciała pozwala-
jące rozpoznać mięsakomięśniaki prążkowanokomórkowe 
(Myod1, Myf-3,4,5). Mimo wielu badań nad przeciwciałem 
anty-wt1, które pozwala na zidentyfikowanie nerczaka 
płodowego i desmoplastycznych guzów drobnookragłoko-
mórkowych, nigdy nie włączono go do zalecanego panelu. 
początkowy entuzjazm osłabł znacznie w związku z donie-
sieniami o ekspresji genu wt1 w wielu innych nowotworach, 
a przede wszystkim w komórkach dojrzałych, prawidłowych 
tkanek [5, 6]. w efekcie, badania molekularne genu wt1 
i jego roli w patogenezie nerczaka płodowego i innych no-
wotworów usunęły w cień prace nad ekspresją jego produk-
tu. Jednakże stosunkowo duża wiedza na temat licznych mo-
lekularnych mechanizmów, w które włączony jest gen wt1, 
pozwala na nowe spojrzenie na mechanizmy transformacji 
nowotworowej w innych guzach.

wyniki przeprowadzonych przez nas badań dowodzą 
użyteczności oceny ekspresji produktu genu wt1 w poszu-
kiwaniu rozrostów nefrogennych oraz w rozważaniach nad 
mechanizmami wzrostu i różnicowania w niezwykle zło-
żonej histologicznie grupie nowotworów, jakimi są potwor-
niaki. 

niekiedy potworniaki są miejscem powstawania bardzo 
rzadkich pozanerkowych rozrostów nefrogennych [7]. tego 
typu rozrost, złożony z zaledwie kilkudziesięciu komórek, 
praktycznie niemożliwy do rozpoznania w bogatokomór-
kowym i niezwykle różnorodnym morfologicznie utkaniu 
nowotworu, w rutynowym barwieniu hematoksyliną i eozy-
ną został ujawniony w jednym z badanych przypadków po-
tworniaka niedojrzałego, dzięki zastosowaniu przeciwciała 
anty-wt1.

wyniki przeprowadzonych badań ekspresji produktu 
genu wt1 wskazują zatem na potrzebę szerszego, interdy-
scyplinarnego spojrzenia na patogenezę nowotworów wie-
ku dziecięcego, które, pozornie dobrze poznane, potrafią 
zaskoczyć nieoczekiwanymi aspektami swej biologii.

Wnioski
potworniaki, choć w większości dojrzałe i o łagodnym 

przebiegu klinicznym, mogą w niektórych przypadkach 
w swej patogenezie obejmować aktywację genów typowych 
dla innych histologicznie nowotworów i zaburzeń rozwojo-
wych.
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