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ÖZET
Dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP) dermişten orijin 
alan, lokal agressifdavranışlı, nadir görülen bir yumuşak doku 
tümörüdür. Tedavi lezyonun en az 3 cm salim sınırla, fasyayı 
da dahil ederekyapılan eksizyondur. DFSP vakalarının küçük 
bir yüzdesinde tümörün bir kısmında fıbrosarkomatöz bölgeler 
görülebilmekte ve bu sahalar hastalığın histolojik olarak 
fibrosarkom'dan ayrımını güçleştirmektedir (DFSP-FS). 
Yapılan b irçok çalışmada hemen hemen tüm DFSP  
tümörlerinde immunohistokimyasal olarak CD34 pozitifliği 
bulunmuştur. Bu da DFSP ’ın diğerfıbrohistiosilik tümörlerden 
(dermatofibrom, malign fih rö z  histiositom , in fantil 
myofibromatoz, fibrosarkom, hipertrofık skar ve kelold) 
ayrımında son derece önemli bir tan isal ipucudur. DFSP-FS 
vakalarında en önemli tartışma konusu fıbrosarkomatöz 
değişimin prognozu etkileyip etkilemediği olmuştur. DFSP- 
FS vakalarında fatal rekürrens ve uzak metastaz insidansının 
daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Literatürde en kısa 
pre-rekürrent aralık 6 ay olarak belirtilmiştir. DFSP'ta 
rekürrens hızını belirleyen en önemli faktör ilk lezyon eksizyonu 
sırasındaki marj inin yeterliliğidir. Sonuç olarak FS değişim 
gösteren DFSP vakaları, bu değişimin olmadığı DFSP 
vakalarına göre belirgin olarak daha kötü prognozlu olup 
agressif tedavi ve yakın takip gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler; Dermatofibrosarkoma protuberans, 
fibrosarkom

D erm ato fib ro sark o m a p ro tuberans (D FSP) 
dermişten orijin alan, lokal agressif davranışlı, nadir 
görülen bir yumuşak doku tümörüdür (1-5). DFSP 
vakalarının küçük bir yüzdesinde tümörün bir kısmında 
fıbrosarkomatöz bölgeler görülebilmekte ve bu sahalar 
hastalığın histolojik olarak fibrosarkom’dan ayrımını 
güçleştirmektedir (DFSP-FS). Bu makalenin amacı 
fıbrosarkomatöz değişim gösteren DFSP bir olgunun 
sunumu ve bu tür olguların literatür taramasının yapılarak 
tanı, tedavi ve prognoz kriterlerinin tartışılmasıdır.

SUMMARY
Dermatofibrosarcoma Protuberans with Fibros arcom a tu us 
Changes: Case Report and Review of the Literatüre
Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP) is an uncommon 
tumor o f sofi tissues that is locally aggressive originating in 
the dermiş. Treatment is wide surgical excision with at least 3 
cm ofsafety margines including underlyingfascia.. In a small 
percentage o f DFSP cases, a portion o f the tumor contains 
fîbrosarcomatous areas making it hisiologically difficult to 
distinguish from  fibrosarcom a. In most o f  the 
immunohistochemicalstudies, it has beenfound that CD34 is 
positive in almost ali DFSP cases. This feature is an important 
diagnosiic clue in differential diagnosis o f DFSP and other 
histiocyüc tumors (dermatofibroma, malignant fibrous 
histiocy torna, infantile my o f  i h ro m at o s is , fibrosarkoma, 
hypertrophic scar, and keloid). The most important point o f  
discussion in DFSP cases with fîbrosarcomatous changes 
(DFSP-FS) is the prognosis comparing with the normal DFSP 
cases. The most important factor determining the recurrens 
ra te is wide excİsİon with sufficient margines. The shortest 
pre-recurrent interval is 6 months in the literatüre. It has been 
accepted that fatal recurrens and distant metastasis rate is 
much higher in DFSP-FS cases. In conclusion, DFSP with 
FS changes, contraıy to ordinary DFSP, is associated with a 
significantly poor prognosis, which needs a more aggressive 
treatment and closer follow up than ordinary DFSP 
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OLGU SUNUMU
Karın sağ alt kadranda ağrısız şişlik ile başvuran 45 

yaşındaki bayan hastanın hikayesinden daha önce başka 
bir sağlık kuruluşunda, aynı bölgede ve aynı şikayet 
nedeniyle ameliyat edildiği, histopatolojik tanısının da 
Derm atofibrosarkom a protuberans (DFSP) olduğu 
öğrenildi. Hasta bu ameliyatından altı ay sonra kitlenin 
yeniden oluştuğunu belirtti. Ayrıca hasta 30 yaşında iken 
aynı bölgeden patolojik tanısını bilmediği benign bir 
lezyonun eksize edildiğini ifade etti.

Fizik muayenede, 4x6 cm boyutlarında, umblikus’un
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5cm altında, orta hattın 2 cm later alinde yerleşimli bir 
kitle tespit edildi. Kitlenin tamamen mobil ve üzerindeki 
derinin sağlıklı olduğu görüldü. Kitle üzerine gelen 
derinin üzerinde önceki operasyona ait lineer bir skar 
mevcuttu. Yüzeyel doppler ultrasonografı ve manyetik 
rezonans tetkiklerinde kitlenin derialtı dokusu içinde, 
sağ rektus abdominus kası önünde yerleştiği tespit edildi. 
Hastanın sistemik muayenesi, radyolojik incelemeler ve 
laboratuar tetkiklerinde kitlede intraabdominal yayılım 
ve metastaza rastlanmadı. Bunun üzerine hasta bir 
rekürrent DFSP vakası olarak kabul edildi. Kitle 3 cm 
salim sınır ile birlikte rektus kası anterior basyasını da 
içine alacak şekilde eksize edildi. Rektus kası fasyasmın 
eksizyonuna bağlı oluşabilecek hemiasyonu önlemek 
amacıyla fasya def ektinin olduğu bölge polypropylene 
mesh greft ile onarılarak desteklendi. 12x10 cm ’lik deri 
def ekti prim er olarak kapatıldı. Postoperatif dönemde 
radyoterapi tedavisi de alan hastanın postoperatif ikinci 
yılnda metataz ve rekürrensi olmaksızın takibi devam 
etmektedir.

Patolojik Bulgular: Makroskopik olarak 7x4x3 cm 
boyutlarında düzgün sınırlı k itlenin  m ikroskopik 
incelemesinde, derialtı dokusundan kaynaklanan ve 
spindle hücrelerden oluşmuş bir neoplazi tespit edildi. 
Bu neoplazik hücrelerin incelenmesinde fasiküler tarzda 
o rganize o ld u k la rı, h a f if  n ü k lee r p leom orfizm  
gösterdikleri ve mitoz hızının 10 H PF’da 2-3 olduğu 
görüldü. Ancak DFSP için karakteristik olan storiform 
görünüm neoplazik oluşumun hiçbir bölgesinde yoktu. 
Morfolojik bulguları low grade fıbrosarkom olarak 
değerlendirildi. Cerrahi sınırlarda lezyon tespit edilmedi.

Ö nceki o p erasyonuna  ait m ikroskop ik  
preparatlarmm incelemnesinde mezenkimal orijinli bir 
neoplazi olduğu ve belirgin bir storiform görünümün 
bulunduğu gözlendi. Ayrıca tümörün dermişten köken 
aldığı, pleomorfizmin belirgin olmadığı, mitotik hızın 
ileri derecede düşük olduğu tespit edildi (HPF’da 0-1 
olarak görüldü). Neoplazik hücrelerin arasında sıkışmış 
yağ hücreleri de göze çarpmaktaydı. Bu bulguların ışığı 
altında DFSP tanısı desteklenmiş oldu ve rekürrent tümör 
fıbrosarkomatöz değişim gösteren DFSP olarak kabul 
edildi. İmmunohistokimyasal olarak hem önceki hem de 
rekürrent tümör CD34 negatifti.

TARTIŞMA
D erm ato fib ro sa rk o m a p ro tuberans (D FSP) 

dermişten orijin alan lokal agressif davranışlı nadir 
görülen bir yumuşak doku tümörüdür. Son yıllarda bu 
tüm ör orta  d erecede  m alig n an si gösteren  b ir 
fıbrohistiositik tümör olarak kabul edilmekte ve %50’ye 
varan lokal rekürrens görülmesine karşın uzak yayılımın 
son derece nadir olduğu bildirilmektedir ‘A Cinsiyete 
göre dağılım ına bakıld ığ ında her iki cinsiyettede 
görülmesine karşın hafif erkek baskınlığı vardır (%57). 
DFSP her yaşta görülebilmesine rağmen vakaların

çoğunluğu 30 -  40 yaşlarındadır ve sıklıkla gövde 
yerleşim lidir (%62). Tedavi cerrahi eksizyon olup 
tümörün çevresinden en az 3 cm salim marj in ile eksizyon 
yapılmalı ve rekürrensi önlemek için alttaki fasyanm da 
eksizyona dahil edilmelidir (1-5).

DFSP vakalarının bazılarında tümörün bir kısmında 
fıbrosarkomatöz bölgeler görülmekte ve bu yapıların 
histolojik olarak fibrosarkom ’dan ayrılm aları güç 
olmaktadır. Fibrosarkomatöz değişiklik gösteren DFSP 
(DFSP-FS) ilk kez 1951 yılında Penner tarafından 
tanımlanmış olup günümüze kadar toplam 103 DFSP- 
FS vakası literatürde yayınlanmıştır6-26.

DFSP-FS’daki yaş ve cinsiyet dağılımı, yerleşim yeri 
özellikleri DFSP ile benzerlik göstermektedir (Tablo 1). 
Sadece bir çalışmada DFSP-FS’da ki yaş ortalam ası54 
DFSP’a göre 37daha yüksek olarak bildirilmiştir14. Bunu 
yanında DFSP-FS hastalarının yaşları 8 ile 91 arasında 
değişmektedir. Literatürdeki 103 hastanın 53’ü erkek 50 
tanesi ise kadın olup en sık yerleşim yeri 65 vakada 
görülen gövde yerleşimidir (%63,1). Sunulan olgumuz 
yaşının 45 olması ve tümörün yerleşim yerinin abdominal 
bö lge  o lm ası neden iy le  lite ra tü r  ile  uygun luk  
göstermektedir.

Y ayınlanm ış v ak a la rın  h is to p a to lo jik  
incelenmesinde FS ve DFSP alanlar arasındaki geçiş 
sınırı farklılık göstermekte olup 29 vakada bu sınır 
belirgin, 42 vakada belirsiz iken 5 vakada ise geçiş 
değişkenlik göstermekte ve belirgin ve belirsiz alanlar 
içerm ektedir9’10’18’20,21’25,24. Fibrosarkom atöz kompo- 
nentlerin grade’lerine bakıldığında çoğunluğunun grade 
1 olduğu görü lm üştü r 10’2,’2;i. H em en hem en tüm  
yayınlanmış vakalarda FS alanlardaki mitoz hızı DFSP 
alanlarından daha yüksek bulumnuştur. FS alanlarda 
mitoz hızının 35/10 HPF (high power fıe ld fe  kadar 
yükseldiği belirtilmektedir s. Oysa ki sıradan DFSP 
vakalarının mitoz hızı 10 H PF’da 4 ’den az olabildiği 
g ib i3,7, bazen de 20’ye kadar çıkabilmektedir 27. Bu 
nedenle mitoz hızının yüksekliği her zaman FS değişim 
anlamına gelmemelidir, FS komponentler öncelikle 
subkutan dokuları tutarlar9’10’14’18,21,23,25 . 23 vakanın FS 
alanlarında myxoid değişimler9,10’15,20,21’25, 13 vakada ise 
bu bölgelerde kanam a ve nekroz tespit edilm iştir 
8,ıo,i4,2 i,25_ Vakamızdaki mitoz sayısına bakıldığında, 
primer tümörde mitoz 10 HPF’da 0-1 gibi düşük bir 
seviyede iken, rekürrent tümörde bu sayı 10 HPF’da 2- 
3 ’e çıktığı tespit edilmiştir.

FS içerik genellikle derialtı dokusunda IJ.,0-14>1S'21. 
Literatürde 54 vakanın 35’inde dermiş etkilenmemiştir 8‘ 
ıo.i5.!6,i9-2i_ Ancak nadiren FS değişimin derialtmdan 
dermişe dek invazyon yaptığı ,4. Bizim olgumuzda da 
rekürrent tümör sadece derialtı dokusunda sınırlı kalmıştır. 
FS bölgelerinde ayrıca myxoid değişiklikler 10 vakada 
tanımlanmakla birlikte olgumuzda bu değişikliklere 
rastlanmamıştır !,.'°.15>20'21. Tümör İçine kanama ve nekroz 
54 vakanın 6 tanesinde görülmüştür8,J0,H2J.
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Tablo 1: Literatürdeki DFSP-FS vakalarının klin ikopatolojik özellikleri

Referans Vaka
say ısı

Ortalama
Yaş

Cinsiyet

(T O

Yerleşim Uzak
M etastaz

Takip Rekürrens FS alanı (%) 
Oranı

FS A landa 
M itoz Oranı 
/10HPF

Penner 1 15 E Gövde t -t-) A kc iğe r Metastazlar B ildirilmem iş Seyrek
nedeniyle ölüm

McPeak 1 66 K Omuz (-) Bildirilmem iş > 8
Hagedrorı 1 63 K İnguinal (-) Lokal rekürrenslerden Bildirilm em iş > 8
ish ii 1 55 E Klavikula {+) Renal yetmezlikten Bildirilm em iş 80
Grouls 2 59 E 2 Glırteal (-) %50 10-15

40 Gövde
W ro tnow sk 6 45 E 1 A yak  bileği (-) 1 hastada eksize 73% 30-30% ■ 3.1-11.3
i (17-58) K 5 1 edilem eyen tüm ör

Gövde 5 sonucu ölüm
Ding 9 42 E 5 Gövde 8 ( + ) Bir Sağ 89% 25-100% 7

hastada
kalça
kemiğine

Lopes 1 51 K Gövde (3 Bildirilm em iş 35
Corınelly 6 56 E 2 Gövde 3 ( + H İki hastada DFSP-FS 50% Bild irilmem iş 16

(22-76) K 4 Kol 1 hastade nedeniyle ölüm
S kalp 2

Eisen 1 53 M Gövde ( +  ) DFSP-FS nedeniyle B ild irilmem iş 10
ölüm

Zamecnik 1 39 F Gövde (3 Bild irilmem iş 6 /B irH P F
Pitt 1 22 M Gövde (3 Bild irilmem iş S ık
Goldblum 7 44.4 E 3 Gövde 3 (3 75% Bild irilmem iş 10

(29-60) K4 Omuz 1
Skalp 2
A it Eks. 1

O'Connell 2 37,29 M  1 Uyluk 1 (3 25-80% 15 (birinci
F i Skalp 1 hastada)

Uğraş 1 50 M Kulak (3 65% 10
M em esi

Hekımgil 11 46.7 M  8 Çoğunlukla (3 54% < 10  %(8 hasta) 10.5
10-25% (1 hasta)
25-50% (2 hasta)

Arnaud 2 54, 63 M  1 Skalp 1 (+ ) 2 DFSP-FS nedeniy le 2 Bild irilmem iş B ildirilmem iş
F İ Omuz 1 hastada hastada ölüm

Ağaoğiu 1 45 F Gövde (3 100% 2-3
M orim itsu 2 43, 39 M1 Gövde 2 (3 Yaygın B ildirilmem iş

Mentzel 41 48 M  22 Gövde 25 ( + )5 2 hastada ölüm 58% 30-70% 13.4
(8-87) F 19 Üst Eks. 6 hastada

A lt Eks. 4 A kc iğe r kemik
Baş-Boyun 5 yum uşak doku
B ilinmeyen 1

Hisaoka 5 46.2 M  4 Gövde 4 (3 10-100% 9.3
(14-91) F 1 Uyluk 1

Toplam 103 55:50 Gövde 65 12 9 (ölüm) 69.5%

Yapılan birçok çalışmada hemen hemen tüm DFSP 
tüm örlerinde im m unohistokim yasal olarak CD34 
p o z itifliğ i bu lunm uştu r. Bu da D F S P ’m  d iğer 
fibrohistiositik tümörlerden (dermatofibrom, malign 
fıbröz histiositom, infantil myofıbromatoz, fıbrosarkom, 
hipertrofik skar ve keloid) ayrımında son derece önemli 
tanısal ipucudur 28"30. DFSP-FS vakalarındaki CD34 
iımnünoreaktivitesi 6 değişik seride iyi bir şekilde 
dökümente edilmiştir1 S’19-23_2Ğ. Bu çalışmaların çoğunda 
sıradan DFSP vakaları ve DFSP-FS. vakalarının DFSP 
alanlarının diffüz olarak boyanarak CD34 pozitifliği 
verdiği görülm ektedir. Buna karşın  42 DFSP-FS 
vakasının 17sinin FS alanında CD34 pozitifliği tespit 
edilmiş bunlardan birindeki CD34 tutulumu çevre DFSP 
alanı tutulumuna göre daha zayıf olmuştur. Bir vakada 
ise hem  D FSP hem  de FS a lan la rda  CD34

immünoreaktivitesi negatif olarak tespit edilmiştir23. 
Olgumuzda CD34 immünoreaktivitesi hem DFSP hem 
de FS alanlarda negatif olarak tespit edilmiştir. Benzer 
klinik özellikleri nedeniyle DFSP ile FS değişim gösteren 
D FSP’m klinik olarak ayırt edilmesi çoğu zaman 
imkansızdır. Bu nedenle DFSP-FS tanısı hi stop atol ojik 
incelem eye dayanm alıd ır. CD 34 ile  yap ılan  
immünohistokimyasal çalışma DFSP’m FS değişimini 
gösterm ede faydalı o lab ilir l8,25. W rotnow ski ve 
arkadaşları DFSP içindeki FS değişimin aslında ikinci 
ve D FSP’tan ayrı bir neoplazi olduğu tezini ortaya 
atmışlardır,0. Goldblum, DFSP ve FS alanlarındaki farklı 
CD34 reak tiv ites in i göstererek  W ro tnow sk i’nin 
hipotezini desteklem iştir l8. L iteratürde DFSP-FS 
vakalarında rekürrens hızı %50 ile % 89 (ortalama 
%69,5) arasında belirtilm ektedir 9ao,i4,i8,2i,25_ j)jğ er
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yandan Ratger ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 
371 DFSP vakasında rekürrens hızı %32 ile %76 
arasında (ortalama %54) bulunmuştur 4.

DFSP-FS vakalarında en Önemli tartışma konusu 
fib ro sark o m atö z  değ işim in  p rognozu  etk iley ip  
etkilemediğidir. Wrotnowski’nin serilerinde 6 hastanın 
4 ’ünde FS alanlar ilk tümör eksizyonu sırasında tespit 
edilmiştir10. Bunlardan 5 hasta takiplerinde hastalıktan 
kurtu lm uş o la rak  y aşam ak tad ırlar. Bu neden le  
Wrotnowski FS değişimin prognozu etkilemediğini 
savunmaktadır. DFSP-FS’da en yüksek rekürrens hızı 
(%89) D ing ve arkadaşların ın  yaptığı çalışm ada 
görülm üş ve buradan da FS değişim in varlığının 
prognozukötü yönde etkilediği hipotezi desteklenmiştir
9. Yine aynı grup, FS değişim gösteren DFSP vakalarında 
pre-rekürrent aralığın daha kısa olduğunu savunmuşlar 
ve kendi çalışmalarında bu aralığı en kısa olarak 10 ay 
olarak tespit etm işlerdir9. Bu görüş ayrıca yapılmış 2 
farklı çalışmada da desteklenmiştir 23,25. Mentzel ve 
arkadaşları kısa pre-rekürrent aralığı olan hastalarda kötü 
prognozu göstermişlerdir 25. Literatürde en kısa pre- 
rekürrent aralık 6 ay olarak belirtilmiştir 23. Ancak bu 
kısa rekürrens aralığının sebebi belki de ilk lezyonun 
yetersiz marjin ile eksizyonudur. DFSP’ta rekürrens 
hızını belirleyen en önemli faktör ilk lezyon eksizyonu 
sırasındaki marjinin yeterliliğidir9*14.

DFSP içinde FS değişimin varlığında fatal rekürrens 
ve uzak metastaz insidansmın daha yüksek olduğu 
genelde kabul gören bir görüştür (Tablo 1), Literatürdeki 
103 hastanın ikisinde fatal rekürrens, 12’sinde de uzak 
metastaz (%11,6) tespit edilmiştir 6,9' I2J4,15,22,25. Oysa ki 
DFSP vakalarında uzak metastaz ınsidansı (913 hastada 
37) %4’tü r4. 103 DFSP-FS hastasının 9 ’unun bu hastalık 
nedeniyle öldüğü, bir hastanın son kontrolün da sağ 
olduğu, bir hastanın darenal yetmezlik nedeniyle Öldüğü 
te sp it ed ilm iştir. Hem  DFSP, hem  de DFSP-FS 
vakalarında, uzak metastazlarda en sık tutulan organ 
akciğerdir.

FS alanlar hem ilk eksizyon yapılan tümörlerde hem 
de rekürrenslerde değişik oranlarda görülmüştür s' ln,l2,14~ 
l6,21>25. FS alanların yüzdesinin prognoz üzerine etkisi 
halen bilinmemektedir. Bu alanların oram değişik 
çalışmalarda %10 ile %100 arasında değişmektedir 
9,ın,2o.2L23-26 (Tab[0 l). M entzel yüksek mitoz hızını, 
pleomorfık alanların varlığını, ve nekroz olmasını DFSP- 
FS için kötü prognoz olarak tanımlamıştır25.

Sonuç olarak FS değişim gösteren DFSP vakaları 
bu değişimin olmadığı DFSP vakalarına göre belirgin 
olarak daha kötü prognozlu olup daha agressif tedavi ve 
daha yakın takip gerektirmektedir. FS komponentin 
oranının prognoz üzerine etkisi ise hala bilinmemektedir. 
Bu vakaların  sayısı arttıkça klinik ve prognostik  
özelliklerini, sıradan DFSP vakaları ile karşılaştırabilirle 
şansımız da artacaktır.

Dr. Galip AGAOĞLU 
ONEP Plastik Cerrahi Kliniği 
Manolyah Sok. No:33 
Levent, İSTANBUL
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