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Ebben a fejezetben célunk a vaszkuláris eredetű Kaposi-sarcoma egyik klinikai
alcsoportjának, a szervtranszplantáció után jelentkező, ún. iatrogén Kaposi-
sarcomának a bemutatása, egy konkrét eset prezentálásán keresztül.
A fejezet figyelmes végigolvasásával a hallgató elsajátíthatja ennek a
daganattípusnak az etiológiai hátterére, klinikai megjelenésére, felismerésére és
kezelésére vonatkozó ismeretanyagot.

Bevezetés
A Kaposi-sarcoma a kapillárisok és a nyirokerek endothelsejtjeiből kiinduló vaszkuláris
daganat. 4 klinikai típusát különítjük el, a iatrogén formát elsősorban
szervtranszplantáltak körében diagnosztizáljuk. Makroszkópos megjelenésében és
lefolyásában némiképp eltér a klasszikus Kaposi-sarcoma formától.
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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 szervtranszplantációt követő tartós,
erélyes immunszuppresszív kezelés (kortikoszteroidok, azathioprin, cyclosporin) kedvez
a HHV-8 reaktiválódásának és a Kaposi-sarcoma kialakulásának.

Az immundeprimált szervtranszplantáltak körében a kórkép kibontakozásának rizikója
az átlag populáció értékének közel 500-1000x-ese lehet.

Esetünkben a 63 éves férfibeteg anamnéziséből 10 éve végrehajtott, krónikus
veseelégtelenség miatt szükségessé vált vese transzplantáció emelendő ki, mely miatt
szteroid, cyclosporin-A és mycophenolate mofetil terápiában részesült.

B.) Klinikai megjelenés
Általában a kezelés kezdete után hónapok-évek múlva akár testszerte macularis léziók,
majd multiplex, barnásvörös, csoportosan elhelyezkedő nodusok jelentkeznek, melyek a
citosztatikus terápiás szerek dózisának csökkentésével markáns regresszióra képesek.
Lefolyása a klasszikus formához képest kedvezőtlenebb, a viscerális érintettség rossz
prognózis jelzője.



Betegünknél a Kaposi-sarcoma a műtétet követő egy éven belül alakult ki. A
citosztatikumok dóziscsökkentése és a doxorubicin (anthracyclin) infúziós terápia
következtében markáns javulás, nem sokkal később azonban recidíva mutatkozott.
Mindkét lábszáron számos, a bőr szintjében elhelyezkedő 0,5 cm átmérőjű barnás foltok,
mérsékelten beszűrt, livid papulák, a lábfejeken félgömbszerűen kiemelkedő, exophytikus
növedékek manifesztálódtak.

Transzplantációs Kaposi-sarcoma klinikai képei, 63 éves férfibeteg- a bőr szintjében
elhelyezkedő barnás foltok, mérsékelten beszűrt, livid papulák mindkét lábszáron (1.
ábra); livid papulák és félgömbszerűen kiemelkedő, exophytikus növedékek a lábfejeken
(2. ábra).

C.) Diagnózis
A pontos diagnózisalkotás alapja a szövettani vizsgálat!

Hisztopatológiai vizsgálattal a Kaposi-sarcomára jellemző képet találjuk:

Maculáris stádiumban a gyulladásos lymphocyta-infiltrátummal körülvett, irreguláris
dermális kapilláriskacsok, valamint a kisszámú módosult endothelsejtek (orsósejtek)
jelenléte dominál. Később a látott kép karakteresebbé válik, végül a nodularis fázisban a
multifokálisan proliferáló kisereket az orsó alakú sejtek körbefonják, kötegesen
átszövik.

A diagnózisalkotás ma már elengedhetetlen eszköze a szövetminta immunhisztokémiai
vizsgálata.

D.) Differenciáldiagnózis
A makroszkópos megjelenés alapján hasonlóképpen, mint bármely Kaposi-sarcoma
típusnál, az alábbi kórképek jelenthetnek differenciáldiagnosztikai problémát (3. ábra).



Jóllehet, a leggyakrabban felmerülő, speciális diagnosztikus alternatíva a multiplex,
barnásvörös, csoportosan elhelyezkedő nodusok klinikai képe alapján a leiomyomatosis.

Az anamnézis részletes feltárása, a szövettan és a jellegzetes markerek (HHV-8 látens
nukleáris antigén-LNA, CD31, CD34) immunhisztokémiai kimutatása vezethet pontos
kórismézéshez!

Betegünknél a szövettani kép megfelelt a típusos anamnézis és a klinikai tünetek alapján
feltételezett iatrogén Kaposi-sarcomának. Az immunhisztokémiai eljárás során LNA,
CD31 és CD34 pozitivitást találtunk.

E.) Terápia
Terápiás lehetőségként a klasszikus Kaposi-sarcomában alkalmazott kezelési módok
állnak rendelkezésre: sebészi excisio, sugárterápia, cryoterápia, előrehaladottabb
stádiumban, illetve progresszió esetén pedig szisztémás kemoterápia (anthracyclinek,
taxánok), illetve az immunmoduláns hatású interferon- α.

Páciensünknél közel 10 éve jelentkezett a transzplantáció után Kaposi-sarcomája. A
sebészeten indított anthracyclin (doxorubicin) kezelés átmenetileg hozott csak
eredményt, igen gyorsan recidíva következett be. Azóta rendszeres bőrgyógyászati
kezelés alatt áll, többször alkalmaztunk radioterápiát, fagyasztást, melyek után olykor
jelentős, máskor csak szerény regressziós tüneteket tapasztaltunk. Néhány nagyobb
méretű, körülhatárolt nodusnál sebészi beavatkozás történt. A beteg egy hónapon át
interferon-α terápiában részesült, melyet azonban a fellépő leukopenia miatt leállítottak.
Kezelése folytatódik, jelenleg kisszámú léziója mutatkozik, amelyre frakcionált
lágyröntgen besugárzást kap.

F.) Összefoglalás
Az immundeprimált szervtranszplantáltak körében a kórkép kibontakozásának rizikója
az átlag populáció értékének közel 500-1000x-ese lehet. Szervtranszplantáltaknál a
transzplantációt követően évek múlva megjelenő barnásvörös nodusok esetén
mindenképpen gondoljunk a fent vázolt kórképre, szemelőtt tartva a szövettani
feldolgozást és a kiegészítő immunhisztokémiai vizsgálatokat.
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