
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

34 Онкология и радиология Казахстана, №3 (57) 2020

ОӘЖ: 615.5-006:616-08-039.76
Ғ. ӘДІЛБАЕВ1, Д. ӘДІЛБАЙ1, Ф. ХОЖАМҚҰЛ1, С. ТОЙЫНБЕКОВА1, Д. АХМЕТОВ1

1Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан Республикасы

Паротит безінде пайда болатын  
агрессивті дерматофибросаркома  

(клиникалық жағдай)
Өзектілігі: Дерматофибросаркома протуберанс (ДФСП) - бұл дермадан пайда болатын және терең тіндерге 

енетін қатерлі ісік. ДФСП-тің жасушалық шығу тегі әлі анық емес. Дәлелді медицина түпнұсқасы фибробласти-
калық, гистиоцитарлық немесе нейроэктодермиялық жасушалар болып көрінетінін көрсетеді. Бұл тақырып-
тың өзектілігі, бұл клиникалық жағдай практикада өте сирек кездеседі және маман иелеріне бұл жағдайда емдеу 
тәсілін шешуде қиындықтар тап болуы мүмкін.

Зерттеудің мақсаты – бұл клиникалық тәжірибеден әйелде пайда болған клиникалық жағдайды, сілекей безінің 
агрессивті дерматофибросаркома диагнозымен, емдеудің кезектілігін, сондай-ақ емдеу нәтижелерін көрсету 
болды.

Нәтижелері: Паротидэктомия, аурикулэктомиямен және бірмезеттік бос антерофеморальды қақпақ ар-
қылы қалпына келтіру қолдану арқылы жасалды. Ісік 10 айдан кейін қайталанып, екінші ота жасалды, содан 
кейін химорадиациялық терапия жүргізілді. Бірінші кезеңде науқасқа операция жасалды – ісіктің кең резекциясы, 
содан кейін 4 айлық химиялық терапия және 40 Гр сәулелік терапия, 10 айдан кейін рецидив анықталды. Оған 
екінші ота жасалды, содан кейін сәулелік терапия жасалды. Екі жылдан астам уақыт бойы аурудың қайталануы 
байқалмады.

Қорытынды: Сипатталған жағдайда паротидті сілекей безінде орналасқан гиганттық ісік алғашқы хирур-
гиялық араласудан және адъювантты емдеуден кейін қайталанды. Кең резекция және химиорадиотерапиямен 
агрессивті алғашқы емдеуге қарамастан, паротидті ісіктің қайталануы мүмкін.

Түйінді сөздер: дерматофибросаркома протуберанс, сілекей безінің қатерлі ісігі, СD 34, клиникалық жағдай.

Кіріспе.
ДФС туралы әдебиетте 1890 жылдың басында Да-

риер мен Ферран оны 1924 жылы бірінші рет прог-
рессивті жеке кесек ауруы ретінде дерматофиброма 
баяндаған.

Хоффман «дерматофибросаркоманың протубе-
рандары» деген терминді ресми түрде 1925 жылы 
қолданды [1]. Дерматофибросаркомапротуберан-
дар (ДФС) – салыстырмалы түрде сирек кездесетін, 
жұмсақ тіндердің неоплазмасы аралықтан төмен 
деңгейге дейінгі қатерлі ісік болып табылады. Ірі 
сілекей безінің саркомалары аурудың оннан бір 
бөлігін құрайтын мезенхималық қатерлі ісіктер  
[2, 3]. Метастаз сирек кездеседі. ДФС – бұл қайта-
лану жылдамдығы жоғары жергілікті агрессивті ісік 
[1]. Емдеудің таңдау әдісі – теріс шеттері бар хирур-
гиялық резекция Мохрографиялық хирургия [4, 5]. 
Үлкен, қалпына келтірілмеген жағдайда, метастати-
калық ісіктер, адъювантты сәулелік терапия немесе 
химиотерапия бірнеше қағаздарда сипатталғандай 
орындалды [6]. Тирозин-киназ Иматиниб немесе Со-
рафениб қолдану сияқты ингибиторлар басқа клас-
сикалық препараттарға қарағанда тиімдірек болады 
[6]. Біз өте сирек кездесетін паротид аймағында ор-
наласқан үлкен ДФС жағдайы туралы хабарлаймыз. 
Паротит сілекей безі, үлкен резекцияны қажет етті 

және сыртқы құлақбос ALT лоскутты қолданып, же-
дел қалпына келтірілді. Жұмыс SCARE өлшемдеріне 
сәйкес хабарланды [7].

Істі таныстыру.
38 жастағы ресейлік әйел баяу өсіп келе жатқан, 

сегіз жылдық ұзаққа созылған ісінуге шағымдан-
ды. Науқасқа сегіз жыл бұрын жергілікті облыстық 
ауруханада жергілікті анестезиямен паротит без-
інің резекциясы жасалды. Микроскопиялық зерт-
теу кезінде ангиофиброздың белгілері байқалды. 1 
жылда қайталану болды, ісік және гистологиялық 
зерттеу кезінде біркелкі жасушалар анықталмайды. 
Жеті жылдан кейін пациент жылдам өсетін ісікті бай-
қайды. Жалпы тәжірибелік дәрігер науқасты біздің 
Онкологиялық Ғылыми Зерттеу Институтына жібе-
реді. Клиникалық тексеру барысында оң, паротит 
аймағында тығыз, аздап ауырсыну, уақытша, масто-
идтық аймаққа таралған және жүрекше шеміршегін 
өлшейтін кең негізде өсуі 18,0×8,0×9,0 см. Бет па-
раличі және мойны лимфа түйіндерінің өсуі болған 
жоқ (1-сурет).

МРТ-сканерлеу оң паротитте біртекті массаны 
анықтады, жақсы шекарасы бар, жұмсақ тіндердің 
массасы жоқ, нерулаланбаған аймақ терінің және 
тері астындағы май тіндерінің қатысуымен. Ерек-
шеліктері саркоманы болжады (2-сурет).
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1 Сурет – Пациентте алғаш оң жақ паротид аймағында ісіктің пайда болуы3 сурет. Ісіктің микроскопиялық суреті

2 Сурет – МРТ суреті бойынша ДФС массасы4 сурет. CD 34 иммуногистохимиялық көрінісі

Мультидисциплинарлы топтың шешімі бой-
ынша, оң жақ паротидэктомия, кейінгі ақауды 
микроваскулярлық анастомоз жамбас маңы ло-
скутымен қалпына келтіру.

Гистопатологиялық зерттеу барысында 
қысқа шыбық жасушалары анықталды, гипер-
целлюлярлық, орташа атипия, ядролық плео-
морфизм және қатты сториформалық үлгісімен 
жоғары митоздық белсенділік (Cурет 3). Имму-
ногистохимия ісіктері бойынша CD34 оң (Cурет 
4). Соңғы гистопатологиялық диагноз дерма-
тофибросаркоманың өсуі ретінде расталды. 
Операциядан кейінгі кезеңде ол емдеуді облы-
стық онкологиялық ауруханасында деп шешті. 
Оның аймақтық онкологиялық ауруханасында 
Дакарбазиннің төрт циклі 1–5 аралығында 400 

мг, доксорубицин 100 мг және 40 гр сәулелік 
терапиясы жеткізілді. Ісік қайталанды.

ПЭТ КТ сараптамасынан оң паротит ай-
мағында 4 см масса табылады. Қайталанатын 
ісіктің резекциясы асқынусыз жасалады (Cу-
рет 5). Микроскопиялық суретте дерматофи-
бросаркоманың белгілері көрсетілген. Екінші 
резекциядан кейін, 80 Гр дейін адъювантты 
сәулелік терапия жүргізілді Икатиниб немесе 
Сорафениб сияқты тирозин киназа ингиби-
торлары қолданылмаған, себебі олар облы-
стық онкологиялық ауруханада жоқ болды. 
Науқас емді, өз себептері бойынша, Алматы-
да емделу жалғастырудан бас тартты. Науқас 
соңғы емдеуден кейін 28 ай ішінде бақылау-
сыз болды.
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3 Сурет – Ісіктің микроскопиялық көрінісі

4 Сурет – CD200 иммуногистохимиясы x200 он айлық бақылаудан кейін

5 Сурет – Операциядан кейін 10 айдан 
кейінгі көрініс
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Талқылау.
ДФС – жоғары жергілікті қайталануы бар ин-

фильтративті шеттері бар, төменгі деңгейден ор-
таша аралықтағы фиброхимистозды ісік. 50% және 
сирек кездесетін метастаздар [8]. Бұл ісіктер негізі-
нен магистральды және проксимальды аяқтардың 
үстінде пайда болады және одан кейін қайталану-
ға бейім. Паротит безі немесе паротитті аймақ өте 
сирек кездеседі. Күнделікті жұмыс МРТ (жақсырақ) 
немесе КТ және биопсиядан гистологиялық зерт-
теуден тұрады. Компьютерлік томографияда ісіктің 
гипотензияға жататын жақсы анықталған массалар  
және бұлшықет пен біртекті контраст күшейтуді 
көрсетеді. Қосулымагнитті-резонанстық бейнелеу 
бойынша ДФС біртекті және изо немесе бұлшы-
қетке гипо-интенсивті. Олар контрасттан кейінгі 
күшейтілген T2 өлшемді суреттерде [9]. Ісіктің мак-
роскопиялық сипаттамаларына жақсартылған және 
капсулаланған масса кіреді. Қатерлі ісікке әкелетін 
гистологиялық ерекшеліктерге жоғары митоздық 
жылдамдық (жоғары қуаттылықтың 10 саласында 
төрт немесе одан көп митоз), гипертеллярлық, орта-
ша атипия мен ядролық плеоморфизм; ісік некрозы 
және инфильтративті шекаралар жатады. Гистоло-
гиялық тұрғыдан, ДФС диагнозын қою қиын, себебі 
көптеген ісіктерге ұқсас тұжырымдар бар. ДФС жал-
ғыз фиброзды ісіктен айырмашылығы – біркелкілік, 
гемангиоперетикалық үлгінің болмауы және ерекше 
айқын емес тамыр айналасындағы сториформалық 
белгісі. Себебі, ДФС иммуногистохимиялық нәти-
желердің сәйкес келетін талшықты ісік, дифферен-
циалды диагноз кезінде сақ болу керек. Тиімді тал-
шықты гистиоцитома ДФС-ке ұқсауы мүмкін, бірақ 
ол әдетте теріс болады. CD34 және Bcl-2 үшін Шван-
номада Антони және В, жәнеitis S-100 ақуызы оң, ол 
ДФС-де байқалмайды [10]. ДФС нақты t (17; 22) (q22; 
q13) аударуымен сипатталады. 

COL1A1-PDGFB синтездік транскриптінің қалып-
тасуымен байқалады [10].

ДФС негізгі емі – теріс шеттері бар хирургиялық 
резекция. Біздің жағдайда ісіктің үлкен мөлшеріне 
байланысты, біз операциядан кейін ақауды біртін-
деп қалпына келтіру туралы шешім анатомоз құруды 
қабылдадық. Мох техникасы бірнеше басылымдар 
бойынша оң шеттердің пайда болуына әкелетін мәлі-
меттер бар [11].

Бас және мойын саркомаларынан 5 жылдық өмір 
сүру деңгейі шамамен 50% құрайды. Авторлар- 
дың көпшілігі бірдей болжамды факторлармен келі-
седі – дәрежесі, мөлшері және тереңдігі саркомалар-
ға қай жерде болмасын. Бас және мойын аймағында 
жергілікті қайталанулар көп. Жалпы, сілекей безінің 
саркомалары – бұл агрессивті ісіктер, олардың қай-
талануы шамамен 40-64%, гематогенді метастаздар 
мен өлім-жітім 36-дан 64%-ға дейін. Паротит ДФС ту-

ралы болжам мәлімделген жағдайлардың аздығына 
байланысты әдебиеттер анық емес [2]. Біздің жағдай-
да қайталану 11 айдан кейін байқалды, операциядан 
кейінгі агрессивті емге қарамастан, емдеу 4 циклді 
химиотерапия және 40 Гр радиотерапиядан тұрды. 
Екіншіден, кейін хирургия тек адъювантты терапия 
ретінде орындалады [12]. Кейбір зерттеулер бойын-
ша, сонымен қатар, адъювантты тирозин-киназ инги-
биторларын ұсынады [5, 6]. Қайталану мен метастаз 
бірнеше уақыттан кейін болуы мүмкіншілігі бар.

Қорытынды.
Дерматофибросаркома протуберанс – бұл сирек 

кездесетін ісік, шеттері инфильтративті, жергілікті 
қайталану жиілігі жоғары және алыс метастаздар си-
рек кездеседі.

Паротит безі немесе паротидті аймақта сирек 
кездеседі, ДФС магистральдық және аяқ-қолдардың 
ортақ белгілерін айтады. Толық резекция – бұл ма-
ңызды және негізгі ем болып табылады, басқа тера-
пияның тиімділік болжамы дәлелденбеді. 

Радиотерапия немесе химиорадиотерапия үлкен 
және қайталанатын істерге қолдануға болады. Жиі 
қайталану жағдайына орай,  ұзақ мерзімді бақылау 
астында болу кепілденді болу керек.
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Агрессивная гигантская дерматофибросаркома 
околоушной слюнной железы  

(клинический случай)

Актуальность: Дерматофибросаркома протуберанс (ДФСП) – это зло-
качественная опухоль, которая возникает из дермы и проникает в более 
глубокие ткани. Клеточное происхождение ДФСП до сих пор неясно. Как 
показывает доказательная медицина, происхождение представляется 
фибробластическими, гистиоцитарными или нейроэктодермальными 
клетками. Актуальность данной статьи заключается в том, что случай 
редко встречается в практике и у специалистов в этом случае могут воз-
никнуть трудности с выбором проводимого лечения.

Целью данной статьи являлась демонстрация клинического случая 
лечения агрессивной дерматофибросаркомы околоушной слюнной желе-
зы. В статье показана последовательность и результаты проведенного 
лечения. 

Результаты: Женщине 38 лет с медленно растущим большим образова-
нием в правой околоушной железе была произведена тотальная пароти-
дэктомия с аурикулэктомией и реконструкцией с использованием свобод-
ного передне-бедренного лоскута. Первым этапом пациентке произвели 
широкую резекцию опухоли, с последующими 4 курсами химиотерапии и 
лучевой терапией 40 Гр. Опухоль рецидивировала через 10 месяцев. Была 
проведена повторная операция с последующей химиолучевой терапией. В 
течении более двух лет рецидива заболевания не наблюдалось. 

Заключение: В описанном случае гигантская опухоль, расположенная в 
околоушной слюнной железе, рецидивировала после первичной операции и 
адъювантного лечения. Несмотря на агрессивное первоначальное лечение 
с применением широкой резекции и химиолучевой терапии, может возник-
нуть рецидив опухоли околоушной слюнной железы.

Ключевые слова: дерматофибросаркома протуберанс, околоушная 
слюнная железа, CD 34, клинический случай.
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Aggressive giant 
dermatofibrosarcoma  
of the parotid gland:  

Clinical case

Relevance: Dermatofibrosarcoma protuberans 
(DFSP) is malignant cutaneous sarcoma that develops 
in the dermis and invades deeper tissue. DFSP cellular 
origin is not clear. Evidence supports a fibroblastic, his-
tiocytic, or neuroectodermal cellular origin.

The article shares a clinical case of the treatment of 
aggressive dermatofibrosarcoma of the parotid gland 
and describes the sequence of treatment and the treat-
ment outcome.

Results: A 38 year-old woman with a slow-growing 
large parotid mass underwent a total parotidectomy 
with auriculectomy and reconstruction using ALT flap. 
The surgery in the scope of a wide resection was fol-
lowed by 4 cycles of chemotherapy and postoperative 
radiotherapy 40 Gy.

The tumor recurrence after  10 months was treated 
by the second surgery followed by chemoradiotherapy. 
No new recurrence was observed in the following two 
years. 

Conclusion: In the observed case, the giant tumor 
in the parotid gland recurred after the initial surgery 
and adjuvant treatment. A tumor in the parotid region 
can recur despite aggressive initial treatment with wide 
resection and chemoradiotherapy. 

Keywords: dermatofibrosarcoma protuberance 
(DFSP), parotid gland, CD 34, clinical case.


