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Ennek a fejezetnek a segítségével a hallgatók egy vaszkuláris eredetű
tumorfajta, a Kaposi-sarcoma etiológiájáról, klinikai megjelenési formáiról,
diagnosztizálásának és kezelésének lehetőségeiről szerezhetnek átfogó
ismeretet. Az információk elsajátítását egy konkrét eset bemutatásával
igyekszünk még hatékonyabbá tenni. A fejezet teljesítését követően képes lesz a
hallgató arra, hogy helyesen megválassza a diagnosztikus és terápiás lépéseket.

Bevezetés
A Kaposi-sarcoma vaszkuláris eredetű tumor, hátterében a kapillárisok és a nyirokerek
endothelsejtjeinek, valamint az orsósejtekként ismert módosult endothelsejteknek a
burjánzását találjuk. Klinikailag négy nagy csoportját különböztetjük meg:

Az általában indolens lefolyású, ám olykor progresszióra hajlamos klasszikus típus
elsősorban idősebb férfiak megbetegedése, a férfi: nő arány – 15: 1.

A HIV/AIDS asszociálta Kaposi-sarcoma az AIDS betegek közel 35-40%-ánál
jelentkezik, többnyire rapid lefolyást mutat, rossz prognózis jelzője.

Szervtranszplantáltak körében az átlag populáció értékeihez képest mintegy
500-1000x-es gyakorisággal alakulhat ki Kaposi-sarcoma, ez az ún. iatrogén típus.

Az endémiás forma az Egyenlítő környéki Afrikában vélhetőleg a leggyakoribb tumor, a
klasszikus típushoz képest lényegesen kedvezőtlenebb prognózissal.
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antigén (LNA)
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A.) Etiológia
A kórkép kialakulásában a legfontosabb pathogenetikai tényező a 8-as humán
herpesvírus (HHV-8) által közvetített infekció, melynek valószínűsége bármely
immunszupprimált állapotban megnövekszik. A vírus terjesztésében a szexuális útvonal
mellett az emberi nyál transzmissziós szerepe is felmerült. A fertőzött endotheliális
sejtekben a virális proteinek számos humán fehérje homológ molekuláiként képesek a
protoonkogén útvonalak serkentésére.

B.) Klinikai megjelenés
A klinikai típusoktól függően valamelyest eltérő makroszkópos képekkel találkozunk.



Esetünkben egy 80 éves, csípőprotézis beültetésre előjegyzett férfibeteget sebészetről
irányítottak bőrgyógyászati ambuláns rendelésre észlelt bőrtünetei okán. A bal
lábszáron, lábfejen lévő apró, barnásvörös, lapos, illetve félgömbszerűen kiemelkedő
csomók a klasszikus Kaposi-sarcoma jellegzetes tüneteit prezentálták. Mindkét
inguinalis régióban megnagyobbodott nyirokcsomók voltak tapinthatók.

Kaposi-sarcoma klinikai képei, 80 éves férfibeteg- lábszáron(1. ábra), lábfejen(2. ábra)
lévő apró, barnásvörös, lapos, illetve félgömbszerűen kiemelkedő csomók
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A klasszikus forma megjelenésére a folyamatosan progrediáló klinikai kép jellemző.
Kezdetben ödémás környezetben barnás- vagy lilásvörös maculák jelentkeznek, kiemelt
gyakorisággal az alsó végtagokon, esetleg a kezek bőrén. A maculosus léziók később
indurálttá válnak, egybeolvadó papulákból álló plakkok, végül multiplex, esetenként
vérző, kifekélyesedő csomók keletkeznek. A nyálkahártyák érintettsége kifejezetten
ritka.

AIDS-hez társuló Kaposi-sarcomában, szemben a klasszikus formával, dominálnak a
nyálkahártyatünetek. Az oralis mucosa a betegek közel 60%-ánál érintett,
sötétvörös/liláskék maculák, plakkok és nodusok manifesztálódásával.

C.) Diagnózis

A pontos diagnózis felállításához mindenképpen szövettani vizsgálatra van szükség!

A hisztológiai kép a korai macularis stádiumban gyulladásos lymphocyta-infiltrátummal
körülvett, irreguláris dermális kapilláriskacsok, valamint kisszámú módosult
endothelsejt (orsósejt) jelenlétét mutatja. Jellegzetesek az extravasalisan elhelyezkedő
erythrocyták és a hemosiderin-depositumok. A plakk stádiumban a látott kép
karakteresebbé válik, végül a nodularis fázisban a multifokálisan proliferáló kisereket az
orsó alakú sejtek körbefonják, kötegesen átszövik.

Az immunhisztokémiai analízis pericyta-, mesenchymális sejt (vimentin, αSMA) - és
endothelsejt (CD31, CD34, factor VIII asszociált antigén, HLA-DR, von Willebrand
factor, lectin Ulex europaeus agglutinin 1) markereket igazolhat.

D.) Differenciáldiagnózis
Az elkülönítendő kórképek száma nem csekély.



A differenciáldiagnózisban a leghatékonyabb segítséget a szövetminta
immunhisztokémiai vizsgálata jelenti.

A Kaposi-sarcoma az egyetlen olyan orsósejtes vaszkuláris tumor, ahol a daganatsejtek a
HHV-8 látens nukleáris antigénjére (LNA) pozitív reakciót adnak. Az orsósejtek
általában CD31- és CD34-pozitívak.

Páciensünknél az excindált szövetminta hisztopatológiai feldolgozása igazolta a Kaposi-
sarcoma diagnózisát. Az immunhisztokémiai vizsgálat során LNA, CD34 és CD31
pozitivitást találtunk. A megnagyobbodott nyirokcsomókból nyert vékonytűbiopsziás
szövetmintában malignitásra utaló jelet nem észleltek, a duzzanat reaktív
lymphadenopathiának bizonyult.

E.) Terápia
A terápiás lehetőségek a betegség típusának, stádiumának, progressziós tendenciájának,
a tünetek megoszlásának és az immunstátusznak a függvényében módosulhatnak.

A klasszikus Kaposi-sarcoma első két stádiumában a benignus klinikai viselkedésnek
megfelelően legfeljebb helyi kezelés indokolt: sebészi excisio; kis dózisú, frakcionált
sugárterápia; cryoterápia; intrafokálisan adott alkaloidok. Progresszió, előrehaladottabb
stádium, viscerális érintettség esetén kerül előtérbe a szisztémás kezelési mód. A
leginkább hatékonynak bizonyult kemoterápiás vegyületek a liposzómális
anthracyclinek és a taxánok közé tartozó paclitaxel. Kedvező eredményt hozhat az
immunmoduláns hatású interferon-α (IFN-α) kezelés.

Betegünknél a léziók igen nagy száma miatt a sebészi megoldás nem jött szóba. Lokális
radioterápiában részesült, és tekintettel arra, hogy a Kaposi-sarcoma gyengült általános
állapotban nagyobb valószínűséggel progrediál, szóródik, illetve belszervi érintettség
kialakulásához vezethet, a protézisműtét elmaradását javasoltuk.

2 év telt el az első észlelés óta, azóta a páciens rendszeresen jár vissza
kontrollvizsgálatra és sugárkezelésre, tünetei fokozatos regressziót mutatnak.

F.) Összefoglalás
A Kaposi-sarcoma gyengült általános állapotban nagyobb valószínűséggel progrediál. A
kórkép ismerete nem elhanyagolható, az immunsuprimált állapotokban és az
immunhiányos kórképekben halmozott előfordulásával kell számolnunk. A túlélést az
idejében megválasztott terápiás lépések sorozata biztosítja.
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