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ASPECTE CLINICE ªI DIAGNOSTICE
PARTICULARE ALE SARCOMULUI KAPOSI
ASOCIAT INFECºIEI HI
Special clinical and diagnostic aspects
of HIV associated Kaposi’s sarcoma
Simona Mu¿at
Universitatea „Titu Maiorescu“ Facultatea de Medicinå
REZUMAT
Aceastå lucrare are ca scop sublinierea particularitå¡ilor clinice ¿i de diagnostic ale sarcomului Kaposi epidemic, pornind de la
experien¡a clinicii, pe baza unui studiu retrospectiv, ce a inclus 25 de pacien¡i cu SK ¿i infec¡ie HIV. Concluziile studiului au fost în
concordan¡å cu cele din literaturå, relevând prezen¡a leziunilor diseminate, inclusiv viscerale, apårute la pacien¡i cu status imun
profund alterat, cu evolu¡ie agresivå, uneori acceleratå de patologia asociatå ¿i cu deces într-un interval scurt de timp.
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ABSTRACT
This paper aims to emphasize special clinical and diagnostic considerations of epidemic Kaposi sarcoma, starting from our
experience, based on a retrospective study, including 25 patients with KS and HIV infection. The conclusions of the study were
consistent with those of literature and revealed the presence of disseminated lesions, including visceral, occurring in patients with
profoundly altered immune status, with aggressive evolution, sometimes accelerated by the associated pathology and death within
a short period of time.
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Sarcomul Kaposi, afec¡iune malignå proliferativå vascularå, descrisã, pentru prima datã de
Moriz Kaposi în 1872, este o boalå rarå. De-a
lungul timpului, în afara sarcomului Kaposi clasic,
au mai fost descrise încå trei forme clinice:
Sarcomul Kaposi (SK) endemic african, SK la
gazde imunocompromise (recipien¡i de transplant
etc) ¿i SK asociat infec¡iei HIV/SIDA. SK clasic
are o prevalen¡å crescutå în zona mediteraneeanå,
la bårba¡i cu vârsta între 50-70 ani (cu un raport
bårba¡i:femei de 10-15:1), fiind caracterizat prin
apari¡ia leziunilor indolore, de obicei unice, mai
frecvent la nivelul membrelor inferioare ¿i cu o
evolu¡ie lentå. În aceastå formå de boalå rareori
sunt implicati ganglionii limfatici, mucoasele sau
viscerele (1). Odatå cu descoperirea HIV, numårul
de cazuri de sarcom Kaposi a înregistrat o cre¿tere
marcatå, aceastå afec¡iune ajungând så fie consideratå cea mai frecventå neoplazie a pacien¡ilor
cu SIDA, iar în prezent, dupå introducerea
HAART, inciden¡a ei este în scådere. Sarcomul
Kaposi epidemic se caracterizeazå prin apari¡ia de
leziuni multiple, diseminate, implicând frecvent
¿i viscerele, cu evolu¡ie gravå, fulminantå.
Scopul acestei lucråri este sublinierea particularitå¡ilor clinice ¿i de diagnostic ale sarcomului

Kaposi epidemic. Ea este rezultatul unui studiu
retrospectiv, realizat în Spitalul Clinic de Boli
Infec¡ioase ¿i Tropicale „Dr. Victor Babe¿“
Bucure¿ti, în perioada 1999-2008 ¿i a inclus 25
de pacien¡i cu infec¡ie HIV ¿i sarcom Kaposi.
Vârsta pacien¡ilor din lotul studiat a fost
cuprinså între 6 ¿i 54 de ani, cu o valoare medianå
de 33 ani. De men¡ionat cå, de¿i în literatura de
specialitate sarcomul Kaposi la vârstå pediatricå
este rar întâlnit (2,3), o cincime din cazuri au fost
copii, ceea ce se poate explica prin particularitå¡ile
infec¡iei cu HIV din ¡ara noastrå (numår mare de
cazuri la copii, cale de transmitere transfuzionalå/
nozocomialå). În ceea ce prive¿te reparti¡ia pe sexe,
s-a înregistrat o preponderen¡å a sexului masculin
cu un raport bårba¡i/femei de 2,5:1.
Una din primele constatåri a fost aceea cå, la
pacien¡ii cu determinåri cutanate cea mai frecventå
localizare a leziunilor s-a înregistrat la nivelul
trunchiului, antebra¡elor ¿i fe¡ei, la polul opus
aflându- se regiunea mamarå, regiunea perinealå
¿i degetele. Pentru pacien¡ii cu determinåri
mucoase, localizarea cea mai frecventå a fost
palatul, iar cea mai reduså frecven¡å au înregistrato leziunile de la nivelul conjunctivelor, amigdalelor si vestibulului bucal.
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Contorizând numårul total de leziuni (cutanate
¿i mucoase) pentru fiecare pacient în parte, s-a
realizat graficul de mai jos, din care se poate
observa cå doar 2 pacien¡i din lotul studiat au
prezentat leziuni unice (la nivelul palatului moale,
respectiv gingiei), 5 pacien¡i au avut un numår

redus de leziuni (3-10), iar restul de 18 pacien¡i
au prezentat leziuni multiple (cu un maxim de 80),
diseminate ¿i în unele cazuri chiar confluente. Ar
fi de remarcat cå afec¡iunea pare så se manifeste
la copii cu un numår mai redus de leziuni (marcate
diferit în grafic).

În ceea ce prive¿te aspectul leziunilor cutanate
sau mucoase, de¿i ele au avut dimensiuni cuprinse
între 0,3 ¿i 2,5 cm, iar formele ¿i culorile lor au
fost destul de diferite, tentativa de grupare a
pacien¡ilor din lotul studiat, aratå cå cei mai mul¡i
au prezentat macule/papule cu ? < 0,5 cm (doar 4
pacien¡i având leziuni indurate), cu formå
predominent rotundå sau ovalarå, cu contur net
delimitat, culoarea acestora fiind mai frecvent
violacee (14 din 25).
Din cei 25 de pacien¡i studia¡i, ceva mai mult
de jumatate (14) au prezentat sarcomatozå Kaposi
cu localizåri multiple (cutaneo-mucoaså, respectiv
cutaneo-mucoaså ¿i visceralå), iar aproape un sfert
(6) au înregistrat doar localizare cutanatå.
O altå direc¡ie de studiu a fost reprezentatå de
încercarea de corelare a statusului imun al
pacien¡ilor cu extensia/gravitatea leziunilor de
sarcon Kaposi epidemic ¿i, eventual, cu evolu¡ia
bolii. Astfel din cei 20 de pacien¡i din lotul studiat,
pentru care s-a realizat determinarea numårului
limfocitelor CD4 ¿i CD8, 9 aveau în momentul
diagnosticårii sarcomului Kaposi o valoare a CD4
?200/mm3, iar valoarea medianå a fost de 213/
mm3. De asemenea, s-a calculat raportul
limfocitelor CD4 ¿i CD8 ¿i s-a constatat cå doar în

douå cazuri acesta a avut valori normale (?1), în
restul situa¡iilor imunitatea celulaå fiind profund
alteratå.
Cel mai frecvent, suspiciunea clinicå de sarcom
Kaposi cu determinåri viscerale s-a ridicat pe
criterii clinice, fiind sugeratå într-un numår mai
mic de cazuri de aspectele identificate la efectuarea
diferitelor investiga¡ii (radiografie pulmonarå,
ecografie abdominalå, tranzit baritat, endoscopie
digestivå superioarå ¿i bronhoscopie).
Pentru o serie de pacien¡i din lotul studiat s-au
prelevat biopsii tegumentare sau ganglionare, iar
pentru al¡ii examenul anatomopatologic s-a
realizat pe preparate ob¡inute din diferite leziuni
viscerale, post-mortem. Colora¡iile uzuale
Hemalaun eozinå ¿i Van Gieson au relevat
modificåri specifice constând din celule fusiforme,
având nucleoli cu cromatinå grunjoaså, numeroase
vase de neoforma¡ie, fårå epiteliu propriu ¿i
eritrocite extravazate ¿i s-au identificat atât forme
pleomorfe cât ¿i angiosarcomatoase, acestea din
urmå fiind mai rar întâlnite.
Pentru cei 15 pacien¡i deceda¡i din lotul studiat
s-a calculat intervalul dintre data diagnosticårii
sarcomului Kaposi epidemic ¿i data decesului (cu
o valoare medianå de 4 luni), respectiv dintre
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depistarea infec¡iei HIV ¿i diagnosticarea
sarcomului Kaposi (cu o valoare medianå de 9 luni).
În încheiere se poate concluziona cå, spre
deosebire de SK clasic, SK epidemic se manifestå
cu un numår mult mai mare de leziuni diseminate,
mai frecvent cu dimensiuni sub 0,5 cm, de culoare
predominant violacee ¿i în câteva cazuri cu
localizare preferen¡ialå pe un hemicorp. Formele

de boalå cu localizare multiplå, inclusiv visceralå,
au afectat în special pacien¡ii cu un nivel al
limfocitelor CD4 ?200/mm3. Evolu¡ia SK asociat
infec¡iei HIV este foarte agresivå, decesul
survenind într-un interval de ordinul a câteva luni.
Patologia asociatå a acestor pacien¡i a fost de cele
mai multe ori extrem de gravå ¿i uneori gråbind
sau determinând ea înså¿i decesul.
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