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REZUMAT
Introducere. Sarcomul Kaposi (SK) este o neoplazie multicentrică vasculară, care apare, de obicei, în 
contextul imunodeficienţei. Deși introducerea terapiei antiretrovirale combinate (TARVc) a determinat o 
scădere remarcabilă a incidenţei SK asociat infecţiei cu HIV și o îmbunătăţire semnificativă a prognosticu-
lui, rămâne o cauză importantă de morbiditate și mortalitate în rândul pacienţilor HIV pozitivi.
Prezentarea cazului. Pacient în vârstă de 34 de ani, se internează în Clinica de Dermatologie a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru apariţia unor placarde infiltrate, dureroase, localizate la nivelul 
mâinii stângi, inghinal și la nivelul piciorului stâng, ce au debutat în urmă cu aproximativ 3 ani. Se efectuează 
test ELISA-HIV 1,2, cu rezultat pozitiv și pacientul este internat la Compartimentul HIV/SIDA – Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ din Craiova. Se instituie TARVc, tratament 
antibiotic, antimicotic, anticoagulant și simptomatic. Pe parcursul internării, pacientul prezintă extinderea 
leziunilor la nivelul cavităţii bucale, feţei plantare a piciorului drept și la nivelul lobului urechii stângi. Se 
efectuează biopsie de la nivelul leziunilor cutanate, iar examenul histopatologic confirmă diagnosticul de 
SK. După circa 2 luni, se iniţiază și tratament citostatic, evoluţia pacientului fiind favorabilă, cu remisiunea 
leziunilor cutaneo-mucoase în proporţie mai mare de 50%.
Concluzii. Leziunile cutanate persistente la un pacient tânăr pot fi marker indicator de SIDA, întârzierea 
diagnosticului influenţând prognosticul infecţiei cu HIV.
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InTRodUCERE

Sarcomul Kaposi (SK) este o neoplazie multicen-
trică vasculară, care apare, de obicei, în contextul 
imunodeficienţei. A fost descris pentru prima dată în 
anul 1872 de către medicul Moritz Kaposi (1). 

SK clasic a fost considerat, în cea mai mare parte 
a secolului XX, în Europa și America, drept un neo-
plasm indolent. Evoluţia sa agresivă a fost remarcată 
iniţial în rândul homosexualilor, ca parte a sindromu-
lui imunodeficienţei umane dobândite (SIDA) (2). 

SK se exprimă la nivel cutaneo-mucos sub forma 
unor leziuni infiltrate, violacee, cu tendinţă la creștere 
și invadare (3). Există patru tipuri de SK, recunoscute 
pe scară largă: SK clasic, ce are o evoluţie cronică, 

indolentă și afectează, în principal, bărbaţii vârstnici 
din bazinul mediteranean și din Orientul Mijlociu; 
SK epidemic, asociat infecţiei cu virusul imunodefi-
cienţei umane (HIV), care se dezvoltă în stadiile tar-
dive ale infecţiei cu HIV, la pacienţii cu imunodepre-
sie severă, cu un nivel al limfocitelor CD4+ mai mic 
de 500 celule/mm³ și poate fi prima manifestare a 
infecţiei cu HIV; SK african (endemic), a cărui inci-
denţă a crescut de zece ori de la debutul pandemiei 
HIV/SIDA; SK iatrogen, asociat transplantului de 
alogrefă (4,5).

La nivel global, conform datelor Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, în anul 2018 au fost înregistrate 
41.799 de persoane nou diagnosticate cu SK și 19.902 
de decese datorate SK (6).
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Deși introducerea terapiei antiretrovirale combi-
nate (TARVc) a determinat o scădere remarcabilă a 
incidenţei SK asociat infecţiei cu HIV și o îmbunătă-
ţire semnificativă a prognosticului, rămâne o cauză 
importantă de morbiditate și mortalitate în rândul  
pacienţilor HIV pozitivi (7,8).

Există dovezi clinice care indică faptul că SK aso-
ciat infecţiei cu HIV poate regresa după iniţierea 
TARVc, sugerând că o parte dintre cazuri sunt com-
plet sensibile la TARVc (9,10). Remisiunea completă 
a SK apare la 20% până la 80% dintre pacienţi și este 
mai frecvent întâlnită în rândul pacienţilor naivi la 
TARVc, cu boala în stadiul incipient, complianţi la 
TARVc (11). Deoarece SK poate avea o evoluţie  
rapidă, pacienţii în stadii avansate necesită tratament 
citostatic asociat TARVc (12). În plus, o parte dintre 
pacienţii HIV pozitivi vor dezvolta SK de novo sau 
vor experimenta progresia bolii după începerea 
TARVc, acest fenomen fiind un indicator al sindro-
mului inflamator de reconstrucţie imună (IRIS) (13).

Anterior apariţiei TARVc, au fost utilizaţi diverși 
agenţi terapeutici în tratamentul SK precum interfe-
ron-alfa, talidomidă, vincristină, bleomicină. Cu toate 
acestea, apariţia antraciclinelor lipozomale la începu-
tul anilor 1990 a determinat un progres semnificativ 
în terapia SK, devenind standardul de aur al îngrijirii 
bolii. Rolul lor a fost consolidat din dovezile prezen-
te în trei studii randomizate, care au arătat rate de răs-
puns mai bune și profil de toxicitate mai redus, com-
parativ cu agenţii chimioterapici utilizaţi anterior. În 
stadiile avansate de SK, utilizarea concomitentă a 
TARVc și antraciclinelor lipozomale atinge o rată de 
răspuns de 70% (14).

Ghidul Asociaţiei Britanice HIV susţine utilizarea 
doar a TARVc în stadiile incipiente de SK, rezervând 
adăugarea chimioterapiei în stadiile avansate, pe 
baza eficacităţii sale la pacienţii HIV pozitivi cu SK 
visceral. Eficacitatea acestei abordări stratificate în 
stadiu a fost consolidată printr-un studiu de referinţă, 
care a cuprins 469 de pacienţi, confirmând că această 
abordare a determinat rate ridicate de supravieţuire la 
pacienţii cu boală avansată și a redus expunerea la 
chimioterapiei a pacienţilor cu stadii incipiente de 
SK (15,16).

În pofida progreselor notabile înregistrate în ma-
nagementul sistemic al SK, până la 15% dintre paci-
enţi dezvoltă boli progresive, chiar și în cazul obţine-
rii unui control bun imuno-virusologic al infecţiei cu 
HIV, cu încărcătură virală HIV (ÎV-HIV) nedetecta-
bilă și un număr de limfocite CD4+ mai mare de 300 
celule/mm³ (17).

PREZEnTAREA CAZULUI

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 34 de 
ani, din mediul urban, care se internează în Clinica de 
Dermatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova pentru apariţia unor placarde infiltrate, dure-
roase, localizate la nivelul mâinii stângi, inghinal și 
la nivelul piciorului stâng, ce au debutat în urmă cu 
aproximativ 3 ani.

În cadrul evaluării biologice, se efectuează test 
ELISA-HIV 1,2, cu rezultat pozitiv și pacientul este 
internat la Compartimentul HIV/SIDA – Spitalul  
Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie  
„Victor Babeș“ din Craiova. Pacientul acuză și disu-
rie, polakiurie, cu debut de circa 5 zile.

Examenul obiectiv la momentul internării (oc-
tombrie 2019) evidenţiază: stare generală influenţată, 
afebril, placard violaceu la nivelul mâinii stângi, pla-
card violaceu la nivelul feţei dorsale a piciorului 
stâng, cu edem și limfangită ascendentă către regiu-
nea inghinală, edem penian, adenopatii la nivelul  
regiunii inghinale stângi, echilibrat cardio-respirator, 
SaO2 = 97%, alura ventriculară = 83 bătăi pe minut, 
tensiunea arterială = 124/76 mmHg, limbă cu plăci 
albicioase aderente și depozit micotic, abdomen  
mobil cu mișcările respiratorii, sensibil difuz la pal-
pare, sindrom meningian absent. 

FIGURA 1. Leziuni cutanate la nivel palmar

FIGURA 2. Leziuni cutanate pe faţa dorsală a piciorului



295Revista Română de Boli infecţioase – Volumul XXIII, Nr. 4, An 2020

FIGURA 3. Leziuni la nivel lingual

Analizele de laborator pun în evidenţă un sindrom 
inflamator (VSH = 82 mm/1h, 110 mm/2h, proteina 
C reactivă = 12 mg/l), exsudat lingual – cultivare 
fungi = Candida albicans (antifungigramă – sensibil: 
Fluconazol, Amfotericină B), examen spută BK- 
negativ, secreţie uretrală – cultură fungi = Candida 
albicans, urocultură – Escherichia coli (antibiogra-
mă-sensibil: Cefoxitin, Meropenem, Ciprofloxacin), 
Atg HBs absent, Atc VHC absenţi, anticorpi IgG  
Toxoplasma gondii, citomegalovirus, Epstein-Barr 
prezenţi, test ELISA anticorpi antiHIV1,2 pozitiv, 
Western Blot HIV pozitiv, ÎV-HIV = 247.000 copii/
ml, limfocite CD4 = 244 celule/mm³.

Examenul RMN al gleznei stângi evidenţiază  
infiltrare a ţesutului subcutanat la nivelul piciorului 
stâng.

Consult chirurgical: edem și echimoze la nivelul 
piciorului stâng în contextul tulburărilor circulatorii. 
Este recomandat consultul dermatologic în vederea 
biopsiei cutanate.

Consult dermatologic: SK în observaţie. Leuco-
plazie păroasă orală. Stomatită candidozică. Se efec-
tuează biopsie de la nivelul leziunilor cutanate.

Diagnostic de etapă: Infecţie cu HIV-caz nou dia-
gnosticat. SK în observaţie. Stomatită candidozică. 
Leucoplazie păroasă orală. Infecţie urinară cu  
Escherichia coli.

Evoluţie și tratament: Pe parcursul internării,  
pacientul prezintă leziuni violacee la nivelul cavităţii 
bucale, feţei plantare a piciorului drept și la nivelul 
lobului urechii stângi și este transferat în Comparti-
mentul Terapie Intensivă pentru monitorizare. 

Pacientul a urmat tratament antibiotic (Claritro-
micină 500 mg/12 ore – 17 zile, Meronem 1g/8 ore 
– 10 zile, Linezolid 1 flacon/12 ore – 7 zile), antimi-
cotic (Fluconazol 400 mg/zi –10 zile), anticoagulant,
vasodilatator și simptomatic.

S-a efectuat determinarea rezistenţei la antiretro-
virale, prin genotipare virală. Un nivel scăzut de  
rezistenţă a fost identificat în cazul inhibitorilor nu-
cleozidici de reverstranscriptază: didanozină (ddI), 
zidovudină (AZT). În apariţia rezistenţei, au fost im-
plicate mutaţiile E44D, T215E.

Terapia antiretrovirală a fost iniţiată după 10 zile de 
spitalizare cu Emtricitabină/Tenofovir + Dolutegravir.

După 2 săptămâni, se primește rezultatul exame-
nului histopatologic, care evidenţiază fragment de 
ţesut al cărui epiteliu prezintă acantoză și subiacent 
infltrat limfocitar; structură microscopică de SK.

Examenul computer tomografic torace, abdomen, 
pelvis cu substanţă de contrast nu evidenţiază modi-
ficări focale parenchimatoase și adenomegalii.

Pacientul este externat după 3 săptămâni, cu stare 
generală ameliorată, afebril, cicatrice postbiopsie  
cutanată suplă, epitelizată, echilibrat cardio-respira-
tor, cu recomandarea de a continua TARVc și de  
monitorizare și tratament prin serviciul de oncologie.

Diagnostice externare: Infecţie cu HIV categoria 
C2. Sarcom Kaposi cu determinări cutaneo-mucoase. 
Stomatită candidozică. Leucoplazie păroasă orală. 
Infecţie urinară cu Escherichia coli. 

După aproximativ 2 luni, este introdus tratamentul 
chimioterapic de linia I cu Paclitaxel și Carboplatin, 
pacientul urmând în total 10 cure de chimioterapie.

După un an de la iniţierea TARVc, pacientul  
prezintă ÎV-HIV nedetectabilă, limfocite CD4 = 329  
celule/mm³, evoluţia fiind favorabilă, cu remisiunea 
leziunilor cutaneo-mucoase în proporţie mai mare de 
50%.

DISCUŢII

Managementul corect al pacientului HIV pozitiv 
și SK asociat presupune un diagnostic prompt și pre-
coce al SK și o abordare terapeutică eficientă pentru 
a putea preveni apariţia complicaţiilor și a stadiilor 
avansate, precum și pentru îmbunătăţirea prognosti-
cului pacienţilor.

Un studiu efectuat în Marea Britanie, între 1996 și 
2008, a cuprins 254 de pacienţi HIV pozitivi, cu SK 
asociat, 96% fiind de sex masculin. Vârsta medie la 
momentul diagnosticării SK a fost 39 de ani. La mo-
mentul diagnosticului SK, 19% dintre pacienţi se 
aflau în TARVc, 7% aveau viremie HIV nedetectabi-
lă și 122 de pacienţi (48%) au avut un număr de lim-
focite CD4 de 150 celule/mm³. 163 de pacienţi au 
primit doar antiretrovirale pentru tratamentul SK, 37 
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de pacienţi au necesitat și chimioterapie. Supravieţu-
irea generală la 5 ani a fost de 89% (18).

Un alt studiu, efectuat în Nigeria, a inclus 96 de 
pacienţi HIV pozitivi, dintre care 48 au prezentat SK 
asociat infecţiei cu HIV. Vârsta medie a pacienţilor a 
fost 36±8 ani, 41,7% fiind de sex masculin. Mediana 
numărului de limfocite CD4 a fost de 96 celule/mm³ 
[2:306], comparativ cu 126 celule/mm³ [9:743] în 
rândul pacienţilor HIV pozitivi fără SK. 77,1% dintre 
pacienţi au prezentat leziuni generalizate, iar mortali-
tatea a fost mai ridicată comparativ cu grupul pacien-
ţilor ce nu au fost diagnosticaţi cu SK (19).

SK se poate dezvolta la pacienţii HIV pozitivi,  
naivi la TARVc, cu un număr normal de limfocite 
CD4. Introducerea TARVc la un număr mai mare de 
limfocite CD4 a redus morbiditatea și mortalitatea în 
rândul acestor pacienţi (20).

În Franţa, Lomé, în perioada ianuarie 2005- 
octombrie 2011, a fost studiat un lot de 157 de paci-
enţi, ce au fost trataţi în secţiile de dermatologie  
pentru SK. Serologia HIV a fost pozitivă pentru 103 
pacienţi (89,6%) dintre cei 115 testaţi. 79 de pacienţi 
erau cunoscuţi cu infecţie cu HIV, în timp ce, pentru 
ceilalţi 24 de pacienţi, SK a fost prima manifestare a 
infecţiei cu HIV. Vârsta medie a celor 103 pacienţi a 
fost 36,7±14,9 ani, iar raportul bărbaţi/femei = 1,1. 
Principalele localizări ale leziunilor au fost membre-
le inferioare (76 pacienţi), mucoasa orală (53 paci-
enţi), trunchi (38 pacienţi) și membrele superioare 
(17 pacienţi). Numărul mediu de limfocite CD4 a fost 
226±168 celule/mm³. Principalul regim antiretroviral 
utilizat a fost stavudină/lamivudină/nevirapină (70 
pacienţi). Pe lângă TARVc, pacienţii au primit și chi-
mioterapie cu vinblastină (17 pacienţi), bleomicină 
(5 pacienţi) și doxorubicină (un pacient). Din motive 
financiare, alţi 80 de pacienţi nu au primit tratament 
citostatic. La 5 luni, rata remisiunii complete a fost de 
21,1%, a remisiunii parţiale de 21,1% și a eșecului de 

57,8%. Efectele adverse ale chimioterapiei au fost 
dominate de complicaţiile hematologice și neurologice 
(21).

În cazul pacientului nostru, a fost instituit trata-
ment cu macrolide, luându-se în considerare angio-
matoza bacilară (infirmată ulterior de rezultatul his-
topatologic). Extinderea leziunilor după introducerea 
TARVc ar putea indica declanșarea IRIS, pacientul 
prezentând factori favorizanţi pentru instalarea aces-
tuia (vârstă tânără, sex masculin, număr scăzut de 
limfocite CD4 în momentul iniţierii TARVc).

Spre deosebire de celelalte forme de SK, forma 
asociată infecţiei cu HIV debutează la pacienţii tineri, 
iar leziunile au o evoluţie accelerată. Implicarea vis-
cerală este prezentă într-un procent de 50% în cazul 
acestui tip de SK. 

Leziunile cutanate ale pacientului nostru nu au 
avut aspect clasic de SK, ceea ce a dus la întârzierea 
diagnosticului, aceasta fiind favorizată și de interva-
lul mare de timp dintre momentul apariţiei leziunilor 
și momentul prezentării pacientului la spital. 

ConCLUZII

Leziunile cutanate persistente la un pacient tânăr 
pot fi marker indicator de SIDA, întârzierea diagnos-
ticului influenţând prognosticul infecţiei cu HIV. 
Screening-ul acestor pacienţi este obligatoriu, chiar 
dacă leziunile cutanate sunt localizate, pentru a  
împiedica progresia bolii. 

Pentru optimizarea procesului de diagnostic și  
tratament al SK asociat infecţiei cu HIV, au fost ela-
borate strategii și măsuri precum introducerea timpu-
rie a terapiei antiretrovirale, colaborarea interdiscipli-
nară pentru a reduce timpul până la recunoașterea SK 
și actualizarea vechilor protocoale terapeutice, astfel 
încât să includă un tratament chimioterapic mai efici-
ent, cu toxicitate mai redusă.
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