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Granularcelletumor i colon – Abrikossoffs tumor
KASUISTIK
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Granularcelletumoren (GCT) blev beskrevet første gang i
1926 af Abrikossoff og er en forholdsvis sjælden, sædvanligvis
benign, neoplastisk proces af neurogen oprindelse [1]. Ved
elektronmikroskopiske og immunhistokemiske undersøgelser
ses delvise træk af Schwannske celler, der omslutter alle perifere aksoner og danner den Schwannske skede, men tumorcellerne reagerer også positiv over for andre markører som for
eksempel panmakrofagantigen CD68.
Tumoren kan være lokaliseret overalt i kroppen, men
erkendes hyppigst på let synlige steder som hoved- og halsregionen (25% i tungen) og det subkutane væv [2]. GCT i gastrointestinalkanalen er sjældent, men ses da hyppigst i øsofagus og ventriklen, mens tumoren er usædvanlig i colon. Den
optræder i alle aldersklasser, dog hyppigst i 40- 60- års- alderen
og hos kvinder (ratio 2- 3:1) [1, 3].
Her beskrives et tilfælde af GCT i colon hos en 50- årig
kvinde, der blev behandlet med kirurgisk resektion.
Sygehistorie

En 50- årig kvinde fik foretaget koloskopi pga. højresidige
abdominalsmerter. Der fandtes i colon ascendens en stor
bredbaset polyp, der ikke var tilgængelig for endoskopisk
behandling. Der blev foretaget højresidig hemikolektomi, og

den histopatologiske undersøgelse viste et 2 × 2 × 0,5 cm tubulovilløst adenom med moderat dysplasi og i tæt relation
hertil en 1 cm stor submukøs tumor, der var forenelig med benign GCT. Der var ingen metastaser i otte ud af otte lymfeknuder fra præparatet. Røntgen af thorax og ultralydskanning
af leveren var uden tegn på metastaser. GCT’en havde et karakteristisk udseende i lysmikroskopet og ved immunhistokemisk markørundersøgelse for S- 100 (Figur 1).
Diskussion

Incidensen af GCT i colon er ukendt, men der er beskrevet
mindst 55 tilfælde i den internationale litteratur [2]. I Danmark er der ikke tidligere rapporteret om GCT i gastrointestinalkanalen.
Diagnose

GCT i colon er oftest et tilfældigt benignt fund ved rutinemæssig endoskopisk undersøgelse. Tumoren er beliggende i
submucosa og ligner en bredbaset polyp med intakt mucosabeklædning, den måler sjældent over 2- 3 cm i diameter, men
kan ikke med sikkerhed rent makroskopisk skelnes fra adenomer eller andre submukøse tumorer [4]. Der ses multiple
GCT i colon og/eller synkrone GCT i den øvre gastrointestinalkanal [2].
Diagnosen kan stilles entydigt ved histologisk og immunhistokemisk undersøgelse, men i de tilfælde, hvor der alene er
taget biopsi fra tumoren kan diagnosen kun stilles endeligt i
halvdelen af tilfældene [3].
GCT findes i en yderst sjælden malign form med under 40
veldokumenterede tilfælde nævnt i litteraturen [1], og kun et
enkelt var lokaliseret i colon [5]. De ligner benigne tumorer
såvel makroskopisk som histopatologisk, men bl.a. størrelse
over 4 cm indikerer mulig malignitet [1]. I et større kliniskpatologisk arbejde fra 1998 vedrørende bløddels- GCT har
man fundet seks histologiske malignitetskriterier (≥3 kriterier
= malign tumor, 1- 2 = atypisk tumor, 0 = benign tumor) med
god korrelation til det kliniske forløb [1]. Forfatterne mener,
at disse kriterier kan appliceres på alle GCT, uanset oprindelsessted. I praksis vil man formentligt oftest skulle afgøre, om
et biopsisvar, der tyder på GCT, kræver yderligere udredning/
behandling.
Behandling

Figur 1. Udsnit af colonmucosa og submucosa med dele af tumorprocessen
(100 × forstørrelse), hvor tumorcellerne reagerer positivt for S-100 ved immunhistokemisk markørundersøgelse.

Der er bred enighed om en konservativ holdning i behandlingen af GCT i colon. Problemet er blot at stille diagnosen inden kirurgi kommer på tale. Oftest vil tumoren blive biopteret
eller fjernet endoskopisk på mistanke om et adenom; muligvis
overvejes karcinoid, lipom eller andre submukøse tumorer
som differentialdiagnostiske muligheder. En (lille) biopsi fra
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en GCT kan vise normale forhold (da mucosa er normal),
være forenelig med GCT eller være ikkediagnostisk. Er der
foretaget polypektomi vil en sikker diagnose kunne stilles, og
behandlingen er endelig. Ved usikkerhed om diagnosen kan
resektion komme på tale, men da tumoren generelt er lille og
af benign natur, anbefaler flere i sådanne tilfælde endoskopisk
ultralydskanning som en diagnostisk mulighed til nedsættelse
af resektionsraten [2, 4]. Af 33 benigne GCT- fund i colon over
en tiårig periode kunne knap 80% behandles med polypektomi eller endoskopisk mucosaresektion [3].
Der foreligger hverken tal for recidivfrekvensen af endoskopisk fjernede GCT i gastrointestinalkanalen eller for eventuel malignitetsudvikling i tidligere biopterede benigne GCT.
Hvorvidt der skal foretages opfølgningsendoskopi i disse tilfælde, og hvad effekten heraf ville være, kan ikke besvares
fyldestgørende. Flere anbefaler opfølgningskoloskopi ved
multiple GCT i colon og/eller malignitetsrisiko, og enkelte
anbefaler gastroskopi [2].
Korrelation til coloncancer?

Der er ikke tidligere rapporteret om tilfælde af samtidig adenom og GCT i colon. Fundet er formentlig ganske tilfældigt,
og ingen data i litteraturen støtter hypotesen om, at GCT i
colon disponerer for eller er korreleret til kolorektale adenomer/cancere eller omvendt.
Konklusion

Sammenfattende må GCT i colon, for alle praktiske formål,
opfattes som benigne tumorer, hvor behandlingen kan begrænses til verificering af diagnosen, eventuel endoskopikontrol og kun undtagelsesvist medføre resektion, specielt i
inkonklusive eller maligne tilfælde.
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Prognostic factors and clinical
management
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