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Въведение 

Солитарният фиброзен тумор (СфТ) е рядка 
неопазма, за първи път описана като плев-
рална формация през 1931 г. о т Klemperer et al. 
[1]. В последствие се установи, че СфТ се ло-
кализира не само във вътрегръдните органи и 
структури, но и извънплеврално - в области и 
паренхимни органи, включващи меки тъкани [2]. 
СфТ съставляват <2% от всички мекотъканни 
тумори [3]. Години след първоначалното опи-
сание на СфТ се дебатираше неговият мезо-
телен или мезенхимен произход. На базата на 
имунохистохимичен (ИХХ) анализ (предимно 
експресията на CD34) редица автори смятат, 
че този тумор произхожда о т плурипотентни-
т е мезенхимни клетки, локализирани в съеди-
нителната тъкан [2]. Екстраплевралният СфТ 
(ЕСфТ) се класифицира като граничен, рядко 
метастазиращ фибробластно/миофиброблас-
тен тумор [4, 5]. ЕСфТ се диагностицират в 
0,6% от всички мекотъканни тумори [2]. 

Клиничен случай 

Става дума за пациентка на 69 г., която пре-
ди няколко месеца напипала подутина в лявата 
подмишница. Непосредствено след оператив-
но отстраняване с хистологичен резултат 
„липом", отново се появила формация в същата 
област, която прогресивно се увеличавала. Из-
вършена е биопсия с режеща игла с резултат 
„солитарен фиброзен тумор". На 10.05.2019 г. в 
УМБАЛ „Медика" - Русе е извършена радикална 
ексцизия, след което на онкологичен комитет 
е преценена за диспансеризация и наблюдение. 

Локален статус/предоператибно. В лява 
аксиларна област се открива трансверзален 
оперативен цикатрикс и подлежаща формация 
с твърдо-еластична консистенция, с размери 

около 5 cm в диаметър, слабо болезнена при 
палпация. 

КТ на гръден кош предоператиВно натив-
но. В областта на лява аксила се визуализира 
добре ограничена формация с размери в акси-
ларен план 65 mm, в коронален - 82 mm, с ло-
булирани контури и единични малки калцифика-
т и по периферията. Едем на меките тъкани в 
съседство. Лекостепенно изразени периферни 
ивицести повлекла и лимфни възли с размер до 
13 mm. Остеолиза на кортикалния слой в об-
ластта на корпуса на лява скапула в съседство 
с формацията. Плеври, трахея и бронхи до сег-
ментно ниво, бели дробове и медиастинум -
без патологични промени. 

Интраоперативно. Намерена е тумор-
на формация с диаметър около 6/8 cm, плът-
но срастнала със скапулата и надлежащата 
мускулатура. Наблюдава се обилно кървене 
о т множество кръвоносни съдове по повърх-
ността на формацията, формацията се от-
препарира по тъп и остър начин и се ексци-
зира в здраво заедно с част о т срастналите 
мускули. Туморът се изпрати за хистологично 
изследване. 

Патохистологичен резултат. Мезенхи-
мен тумор с хипер и хипоцелуларни зони, със-
тавен от овоидни и вретеновидни клетки с 
оскъдна цитоплазма, ядра с лек полиморфи-
зъм, диспергиран хроматин, единични нуклеоли 
(фиг. 1/А), ниска митотична активност (1-2 
/10 HPF) или Ki 67 - 1-2%/10 HPF (фиг. 2). 

Стромата е с проминиращи и разклонени 
тънкостенни (хемангиоперицито-подобни) съ-
дове, огнищно с перивазална склероза, груби и 
къси колагенни снопчета (фиг. 1/А). Хипоцелу-
ларните полета са с фиброза (оцветяване по 
Ван Гизон - полож.) (фиг.1/В) и хиалинизация. 

Имунохистохимичен (ИХХ) анализ. Тумор-
ната популация показа дифузна позитивна 

фиг. 1. Екстраплеврален солитарен фиброзен тумор (а) Оцветяване фиг. 2. ИХХ - ниска митотична 
Хематоксилин/Еозин; (б) Оцветяване по Ван Гизон (+) активност - Ki 67 - 1-2%/10 HPF 
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реакция за СД 3& % СД 99, огнищна екс-
пресия за BGM& ША,- тжю и за Дезмин; Ми-
огенин; S100 щюттт. - фокална ядрена пози-
тиВносш 8 ш ш част от туморните клетки и 
SMA фотмш тштиВна реакция, предимно 6 
съдовете: оттщателна 8 туморните клетки 
(фиг. 4). 

Заключение. На база морфология и ИХХ -
анализ шоже да се приеме, че става дума за 
екстраплеврален солитарен фиброзен ту -
мор (доброкачествен) с неясно биологично 
развитие. 

Обсъждане 

Екстраплевралните СфТ са редки мезенхимни 
неоплазми, които възникват в подкожието и 
меките тъкани по цялото тяло, крайниците [2, 
26, 7], в областта на главата и шията, носна-
та и устната кухина [8], орбита, гръдна сте-
на, медиастинум, перикард, ретроперитонеум, 
коремна кухина, менинги, гръбначен мозък, пе-
риост, бели дробове, млечна жлеза, щитовидна 
жлеза, черен дроб, черва, надбъбреци, пикочен 
мехур, простата, семенна връв и тестиси [5, 
9-21]. Повечето от СфТ са доброкачествени 
(78-88%), а злокачествените са по-редки (12-
22%) [22, 23]. 

В настоящата статия представяме ЕСфТ 
в меките тъкани на лява аксиларна област. Па-
тохистологичната диагноза често е затруд-
нена поради рядката заболяемост от СфТ и 
широкия спектър на мезенхимните до-
брокачествени и злокачествени тумори. 
Мекотъканните тумори с хемангиопери-
цитомно (ХПЦ) - наподобяващ модел на 
растеж се разделят на три категории: 

• солитарно-фиброзна туморна група с хис-
тологични варианти; 

• лезии с ясни доказателства за миоид (пе-
рицитна диференциация) и съответните 
„истински" ХПЦ (миоперицитома/гломанги-
оперицитома) и подгрупата на синоназал-
ния ХПЦ; 

• неоплазми, които от време на време показ-
ват ХПЦ - наподобяващи функции (синови-
ален сарком) [24, 25]. 
СфТ са неоплазми, често показващи хеман-

гиоперицитомно наподобяваща съдова схема 
на подреждане. От решаващо значение за ди-
агностиката е извършване на макроскопския, 
хистологичен и ИХХ - анализ [26]. 

Макроскопски, голяма част от СфТ са кап-
сулирани и окръглени, понякога лобулирани с хо-
могенна плътност. Туморът може да е голям, с 
жълтеникаво-кафява срезна повърхност, а при 
наличие на мастна диференциация (липомато-
зен вариант) може да се наблюдават миксо-
идни и хеморагични промени [15-17, 18, 27-29]. 
Туморната некроза и капсулната инвазия са 
критерии за агресивен и малигнен тумор (10% 
от случаите) [15, 27, 28]. 

Цитологичната характеристика на СфТ 
включва: 
• кръгли до овални умерено атипични клетки; 
• увеличен финно гранулиран хроматин; 
• липса или наличие на едва забележими 

нуклеоли; 

фиг. 3. ИХХ за CD34 
ните клетки 

фиг. 4. ИХХ - фокална експресия: (а) Дезмин; (б) Миозенин; 
(в) S100 протеин - фокална ядрена позитивност в малка 

дифузна експресия в тумор- част от туморните клетки; (г) SMA клон MIB-1 - фокална 
позитивна оеяшто ппал».... о — — ' 



• фон о т неправилни колагенови фрагменти; 
• оскъдна и неясна клетъчна цитоплазма 

[30-32]. 
По морфология трудно се различава добро-

качествен от малигнен СфТ. Полиморфизмът 
и дискариозата на туморните клетки са цито-
логична характеристика за малигнен тумор. 
По принцип при доброкачествените СфТ не се 
намира ядърце [33]. 

Хистопатологичната картина на СфТ 
се представя предимно с липса на определен 
клетъчен модел на разпределение [34], харак-
теризиращ се с комбинация о т хипо- и хипер-
целуларна пролиферация на овални или вре-
теновидни клетки, зони, разделени о т хиа-
линизирани фиброзни снопчета, и наличие на 
удължени и дилатирани съдове със задебелени 
и често хиалинизирани стени или множество 
тънкослойни кръвоносни съдове с конфигура-
ция подобна на еленови рога [5, 8, 35], т . е. 
хемангиоперицитно наподобяващи съдови 
разклонения (фиг. 1). Диагностичните крите-
рии за този тумор са вретеновидни клетки с 
оскъдна цитоплазма, отделени от плътни ко-
лагенови влакна (фиг. 1) [13]. 

При доброкачествените СТф не се вижда 
клетъчен атипизъм. Митотичните фигури са 
редки (фиг. 2), липсва некроза, хеморагия или 
съдова инвазия [2]. Атипичните тумори се 
представят чрез клетки, съдържащи оскъдна 
цитоплазма с неясни граници и диспергиран 
хроматин в мехурчести ядра. Митозите са 
оскъдни, рядко се виждат 3 митози на поле-
т а с увеличение 10. Някои СфТ е възможно да 
съдържат в отделни участъци зряла мастна 
тъкан и/или многоядрени стромални гигантски 
клетки, припокриващи се с така наречените 
липоматозни хемангиоперицитоми и гиган-
токлетъчни ангиофиброми [26]. Малигненият 
вариант на СфТ обикновено се състои от хи-
перклетъчни лезии, показващи поне фокално-
умерена цитологична атипия, туморна некро-
за, множество митози/повече от 4 митози на 
полета с увеличение 10 и капсулна инвазия [15, 
27, 28]. Редките миксоидни СфТ могат да съз-
дадат проблем с диференциалната диагноза на 
много по-агресивни неоплазми или мекотъкан-
ни тумори с друга диференциация. Разклонени-
ята и разширените кръвоносни съдове, типич-
ни за СфТ, известни като съдове, подобни на 
хемангиоперицитома, могат да бъдат особе-
ност на няколко други злокачествени мекотъ-

канни тумори (синовиални саркоми или малиг-
нени тумори на периферната нервна обвивка), 
показващи, че в патохистологичната дифе-
ренциална диагноза трябва да се имат предвид 
широка гама от други мекотъканни неоплазии 
[8]. До грешна диагноза може да доведе т . нар. 
„растежна схема без модел" или комбинация от 
различни хистологични характеристики като 
фасцикуларна, неврален тип и дифузно склеро-
зираща [36]. 

Имунохиктохимия (ИХХ). При СфТ с раз-
лична органна локализация не се отчита хис-
тологична и ИХХ разлика [30, 37-40]. СД34 ан-
тигенът, представляващ трансмемранен гли-
копротеин, помага за диагнозата на СфТ [7], 
тъй като е силно положителен при 90-95% от 
пациентите [2,4,5,11-13,15-18,25,28,41-46]. 
При представения клиничен случай се отчита 
силна дифузна експресия към СД34 (фиг. 3). 
Туморните клетки показват висока експресия 
към СД99 в 60-70% о т случаите [4, 5, 13, 26, 
42]. При 20 до 35% се наблюдава променлива 
позитивност към ЕМА и към B-cell lymphoma 2 
(BCL-2) в 30 - 50%; както и по-рядко към SMA 
[4, 13, 16, 25-28, 42, 44-46]. Към S-100 протеин 
се отчита фокална или ограничена реактив-
ност [4,13,27,28,42]. Вретеновидните клетки 
са положителни на Виментин [12]. Туморните 
клетки са негативни към Цитокератин [4, 11, 
13, 42], панцитокератин, CD117 (с-kit), Desmin 
[13] и Factor VIII [5]. Възможно е високо ниво на 
експресия към прогестерон - рецептори [43]. 

Диференциална диагноза на СфТ може да 
наподобява други тумори, така че диагнозата 
се основава предимно на ИХХ - CD34, Vimen-
tin и CD99 [47]. Диференциалната диагноза 
включва редица доброкачествени лезии, като 
лейомиом, шваном, доброкачествен фиброзен 
хистиоцитом до малигнени лезии като добре 
диференциран фибромиксоиден сарком, малиг-
нен тумор на периферната нервна обвивка и 
малигнен фиброзен хистиоцитом, което нала-
га имунохистохимично изследване [2, 26]. Ди-
ференцирането от високо малигнени саркоми, 
доброкачествен и малигнен фиброзен хистио-
цитом, както и дезмоидните тумори е чрез 
тяхната отрицателна експресия към CD34 [5, 
7]. СфТ ескпресира различно виментин и фи-
ламентен протеин, който се експресира във 
всички мезенхимни клетки. Експресията към 
виментин се открива в някои лимфоми, сар-
коми и меланоми. Bcl-2 протеина подпомага 

I 



РенгггенаютшШ ЦЩ ШЖКЮ 

диагнозата .на СфТ §7, 15| SMA се енспресира 
6 доброкачвой®Ш1£ у злокачествени гладко-
мускулну тумори. ш S100 протеин се отчита 
6 туморшпе на гшруферната нервна обвивка, 
туморите 8 хрущялната тъкан и при меланома 
[48,49]. Мшюфазмшш* еиновиален сарком се до-
казва чрез еднообразния клетъчен растежен 
модел и ИХХ дхжалната експресия към кератин 
[45, 50, 51]. Неврофибромът и малигненият ту-
мор на периферните нервни обвивки показват 
различна експресия към CD34 и bcl-2, но СфТ са 
силно положителни към тези маркери [7]. 

Критерии за малигненост. Общите кри-
терии за малигнен СфТ с агресивно биологично 
развитие включват: 
• повишен брой на клетките/натрупване на 

много клетки; 
• умерено атипични клетки; 
• висока степен на митозите - 4 на поле с 

увеличение 10; 
• инвазия и/или некроза [4, 42, 52]. 

Идентификацията на малигнена компо-
нента се базира на митотичната активност 
>4/10 пъти увеличение на поле, наличие на не-
кроза и ядрен плеоморфизъм [13]. 

При атипичните или малигнени туморни ва-
рианти се отчита видимо повишен целулари-
т е т , клетъчна атипия (ядрен плеоморфизъм, 
ядрена хиперхромазия), повишен митотичен 
индекс и туморни некрози [13]. 

Биологично поведение. Въпреки че пове-
чето от СфТ са доброкачествени, тяхното 
биологично развитие остава твърде неясно 
[26]. Около 10-15% от туморите са агресивни 
и изискват стриктно наблюдение за продъл-
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жителен период о т време [15, 27, 28]. Липсва 
тясна връзка между морфологията и биологич-
ното туморно поведение, но по принцип добро-
качествените фиброзни тумори не метаста-
зират и не рецидивират. Туморната некроза и 
инфилтративните ръбове се свързват с локал-
но агресивен или малигнен тумор. Ретропери-
тонеалните тумори са много по-агресивни от 
тези на крайниците [15, 27, 28]. СфТ с атипич-
на хистологична характеристика като ядрена 
атипия, зони с повишен целуларитет, некроза 
и 4 и повече митози на поле с увеличение 10, 
туморна големина над 10 cm и нерадикална ту-
морна резекция имат висок риск о т локален ре-
цидив и метастази [в]. 

Изводи 

СфТ е рядко диагностициран граничен мезен-
химен тумор. По принцип е доброкачествен, 
но с непридвидимо клинично развитие. Липс-
ва тясна връзка между морфологията и био-
логичното туморно поведение, но по принцип 
повечето от доброкачествените тумори не 
метастазират и не рецидивират. Поради за-
труднената диференциална диагноза с реди-
ца доброкачествени и злокачествени тумори 
се налага стриктна патохистологична диаг-
ностика, съчетана с ИХХ анализ. Поради не-
предвидимото биологично развитие на СфТ 
се налага извършване на радикална операция 
с чисти резекционни ръбове и продължително 
проследяване на пациентите. 

Авторите декларират липса на конфликт на 
интереси! 
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