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Santrauka
Nosies srities veido odos verukozinė plokščialąs-
telinė carcinoma diagnozuojama retai. Didžiausią 
įtaką naviko išsivystymui turi ultravioletinė spindu-
liuotė. Pagrindiniai radikalaus gydymo metodai yra 
operacija arba spindulinė terapija. Straipsnyje apra-
šomas į giliuosius odos sluoksnius išplitusios inva-
zyvios verukozinės plokščialąstelinės nosies srities 
karcinomos atvejis. Kliniškai liga pasireiškė veru-
kozinio tipo navikiniu išopėjimu ir audinių nekroze 
bei šlapiavimu. Patohistologinis tyrimas patvirtino 
gerai diferencijuotos plokščialąstelinės verukozinės 
karcinomos diagnozę. 

Įvadas
Piktybiniai odos navikai, arba odos vėžys, skirstomas 

į tris ligas: bazaliomą, plokščialąstelinį vėžį ir melanomą. 
Tai viena dažniausių žmogaus onkologinių ligų. Sergamu-
mas odos vėžiu paskutiniais metais sparčiai didėja visa-

me pasaulyje. Ankstyva odos vėžio  diagnostika ir gydy-
mas tampa vienomis iš aktualiausių onkologijos ir derma-
tologijos problemų, kadangi ankstyvose stadijose pavyksta 
išgydyti daugiau kaip 97% pacientų. 

Žemos diferenciacijos verukozinė plokščialąstelinė car-
cinoma gali pažeisti burnos ir ryklės, analinio kanalo arba 
genitalijų gleivinę, odą. Šios histologijos odos navikai dia-
gnozuojami rečiau nei kitų anatominių sričių [1]. Šie navi-
kai efektyviausiai gydomi operaciniu būdu arba spinduline 
terapija, kai dėl vietinio naviko išplitimo arba blogo kos-
metinio efekto radikali operacija nerekomenduojama. 

Darbo tikslas – aptarti ligonio diagnozės, gydymo bra-
chiterapijos metodu rezultatai ir ypatumai.

Klinikinis atvejis  
Ligonis (62 m.) atvyko chirurgo konsultacijos į Klai-

pėdos universitetinę ligoninę 2011 m. lapkričio mėnesį 
dėl daugiau nei metus didėjančio, išopėjusio ir negyjan-
čio naviko nosies srityje (1 pav.) Įtariant piktybinį odos 
naviką, pacientas buvo stacionarizuotas į dienos plastinės 
ir rekonstrukcinės chirurgijos skyrių, kur buvo atliktas ob-
jektyvus ištyrimas ir nosies srities naviko biopsija. Verti-
nant objektyviai nosies nugarėlės srityje stebėtas augantis 
didžiajame matmenyje apie 4 cm diametro iškilas, erite-
miškas, kalafioro formos, opėjantis (su audinių nekrozės 
požymiais) odos navikas, peraugantis giliąsias struktūras 
– kremzlę ir nosies gleivinę. Dešinioji nosies landa buvo 
dalinai obturuota naviko. Palpuojant sritinius periferinius 
limfmazgius, specifiškai padidėjusių nenustatyta. Kompiu-
terinės tomografijos vaizdinime navikas perauga visus no-
sies sienelės sluoksnius, įtariama nosies pertvaros kremzlės 
destrukcija. Kakle patologinių limfmazgių nevizualizuota. 
Patohistologiniame tyrime nustatyti histologinės struktūros 
pokyčiai būdingi geros diferenciacijos (G1) verukozinei 
plokščialąstelinei karcinomai. Nustatytas klinikinis naviko 
išplitimas: cT2N0M0.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje klinikinis atvejis 
buvo aptartas daugiadalykės onkologų komandos pasitari-
me. Kadangi radikalus operacinis gydymas dėl didelio vie-
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tinio naviko išplitimo nebuvo įmanomas, rekomenduotas 
spindulinis gydymas.  

Pacientas 2011-11-28 stacionarizuotas į radioterapijos 
skyrių, kur buvo įvertinta bendra paciento būklė, kuri pa-
gal ECOG skalę atitiko 3 balus. Bendrą jo būklę blogino 
šalutinės ligos. Dėl ryškios kraujagyslinės patologijos pa-
cientas buvo dalinai dezorientuotas, sunkiai apsitarnavo 
ir vaikščiojo, dėl kojų kraujotakos sutrikimo į procedūras 
buvo vežamas. Dėl šių priežasčių buvo rekomenduotas 
trumpesnis gydymo laikotarpis, pasirenkant brachiterapijos 
metodą. Vietinėje nejautroje atlikta intersticinių brachitera-
pijos aplikatorių implantacija ir pradėtas spindulinis gydy-
mas. Pasirinktas frakcionavimo metodas pacientą švitinant 

du kartus per dieną po 2,5 Gy 12 frakcijų. Iš viso į naviką 
realizuota SD 30 Gy.

Po gydymo pacientas buvo apžiūrimas  kas tris mė-
nesius. Per 3,5 metų odos naviko progresavimo duomenų 
nenustatyta, stebėti nosies srities odos ir kremzlės pospin-
duliniai pakitimai: fibrozė, audinių atrofija. 

Aptarimas 
Plokščialąstelinės karcinomos klasifikacijoje veruko-

zinės karcinomos terminą 1948 m. aprašė Ackermanas.  
Jis nustatė klinikinius ir histologinius 31 klinikinio atvejo 
kriterijus šiam vėžiui. Aptinkama ir ankstesnių klinikinių 
verukozinės karcinomos atvejų aprašymų. 1896 m. autoriai 

2 pav. Nosies srities išopėjusi verukozinė plokščialąstelinė karcinoma cT2N0: brachiterapijos aplikatorių implanta-
vimas

3 pav. Nosies srities išopėjusi verukozinė plokščia-
ląstelinė karcinoma cT2N0: intersticinės brachite-
rapijos planavimas

4 pav. Nosies srities išopėjusi verukozinė plokščia-
ląstelinė karcinoma cT2N0: būklė po intersticinės 
brachiterapijos (6 mėn.)
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Buschke ir Löwensteinas aprašė panašius klinikinius simp-
tomus, sukeliančius genitalijų srities navikus. 1954 m. Aird 
ir kt. aprašė plantarinę šio naviko lokalizaciją [1-3]. 

Verukozinė plokščialąstelinė karcinoma dažniausiai di-
agnozuojama palmoplantarinėse srityse. Šios histologijos 
veido srities navikai diagnozuojami ypač retai [1-6].

Vertinant histologiškai, verukozinės karcinomos mi-
kroskopiniai pokyčiai yra panašūs nepriklausomai nuo 
naviko augimo lokalizacijos ir sudaro naviko egzofitinį ir 
endofitinį augimo komponentą bei ryškią akantozę ir pa-
pilomatozę. Pastaroji dažnai lydima hiperkeratozės ir pa-
rakeratozės požymių. Endofitinis komponentas sudarytas 
iš gerai diferencijuoto plokščialąstelinio epitelio, kuris for-
muoja gumbelio formos paviršiaus iškilimus, didina naviko 
pažeistos odos apimtį. Ši naviko dalis plinta iki retikulinio 
sluoksnio ir poodinių audinių, dažnai nesukeldama invazy-
vaus naviko augimo. Kiti galimi histologiniai požymiai yra 
keratininės cistos ir įvairūs uždegiminiai infiltratai [1-3].

Klinikinė ir histologinė naviko diferencinė diagnostika 
turi apimti kitus plokščialąstelinės karcinomos variantus, 
keratoakantomas, epidermio hiperplazijos variantus. Rečiau 
diferencijuojama  su gigantinėmis karpomis, seborėjinė-
mis keratozėmis, verukozine melanoma ar ksantoma [1,3].

Jei išlieka abejonių dėl diagnozės patvirtinimo, reko-
menduojamas viso naviko šalinimas, kadangi ne visuomet 
biopsinėje medžiagoje gaunamas egzofitinis ir endofitinis 
komponentas [1,7,8].

Paskutiniu metu daug dėmesio skiriama naviką suke-
liančių rizikos veiksnių išaiškinimui [1]. Literatūroje ap-
rašoma, kad ŽPV (aukštos rizikos ŽPV 16, 18 ir 33) in-
fekcija gali turėti įtakos verukozinės plokščialąstelinės 
karcinomos atsiradimui, tačiau aprašoma eilė atvejų, kai 
ŽPV persistavimo nenustatoma. Todėl mokslinėje literatū-
roje aptinkama daugiausia įrodymų, kad veido srities odos 
verukozinę plokščialąstelinė karcinomą indukuoja ultravi-
oletiniai spinduliai [1,8].

Aprašyto klinikinio atvejo naviko histologinė struktūra 
buvo ištirta sėkmingai, tačiau dėl didelio vietinio naviko 
išplitimo teko pasirinkti konservatyvaus gydymo metodą – 
radikalią spindulinę terapiją. Pasirinktas metodas ir frakci-
onavimo režimas davė geriausių naviko kontrolės rezultatų 
ir gerą kosmetinį efektą.

Išvada
Nosies srities vietiškai išplitusi verukozinė plokščialąs-

telinė karcinoma gali būti sėkmingai gydoma intersticinės 
brachiterapijos metodu, ypač jei radikalios operacijos gali-
mybė yra abejotina ir numatomas blogas kosmetinis efek-
tas arba funkcinis deficitas taikant operacinį gydymą. 
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VERRUCOUS CARCINOMA OF THE NOSE: 
A REPORT OF CLINICAL CASE

R. Dagienė, A. Plieskienė
Key words:  squamous cell carcinoma, nasal area of face skin, 

brachytherapy.
Summary
Low grade verrucous squamous cell carcinoma that may affect 

the skin, the anal and genital mucosa, and mucosas of the oral and 
pharyngeal region. Appearance of skin cancer in light exposed 
locations is the outcome off different pathogenic factors – mainly 
ultraviolet radiation. Verrucous squamous cell carcinoma is highly 
curable in early stage (T1 and T2). More advanced tumors often 
have risk of lymphnode metastases. We describe case of T2 facial 
verrucous squamous cell carcinoma in nasal area: an exceptional 
location for this type of tumor, treated with interstitial (high dose 
rate – HDR) brachytherapy – an effective radical treatment method 
for this type of cancer.
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