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 ישסרקומה ע"ש קפו

(Kaposi sarcoma ) 

 ORPHAcode33276: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

(,  HHV-8) 8כלי הדם המאופיין על ידי גידול דלקתי אנדותליאלי הנגרם על ידי וירוס ההרפס האנושי של גידול נדיר  

או  המתפתח   הריריות  במעורבות  או  עוריים  כנגעים  לרוב  המתבטא  קלינית,  מבחינה  הנבדלות  שונות  במסגרות 

 האיברים הפנימיים.  

 

 אפידמיולוגיה 

ב   100מעל   מודבקים  אנשים ברחבי העולם  גאוגרפי הטרוגני  HHV-8-מיליון  פיזור  עם  ובאזור    )גבוה באפריקה, 

התיכון מאוד  ( הים  נמוך  שיעור  רק  )  HHV-8-במהנדבקים   .  קפוסי  ע"ש  סרקומה  כי  KSמפתחים  מדווח   .)

 .  1/300,000ההיארעות באירופה היא 

 

 תיאור קליני 

הידבקות  הזיהום בשל  אסימפטומטיHHV-8 -ב   הנוצר  של    הוא  המוחלט  קליניים    המקרים. ברוב  בהקשרים 

( קפוסי  ע"ש  סרקומה  לפתח  הסיכון  משנה:  KSמסוימים,  סוגי  לארבעה  שמביא  מה  יותר,  הרבה  גבוהה   )KS  

הקשורה לאיידס    KS-אצל מדוכאי חיסון ו   )הנובעת מטיפול רפואי(  יטרוגנית   KSאפריקנית אנדמית,    KSקלאסית,  

(AIDS  כלל בדרך  בריאים  אנשים  על  המשפיעים  מקרים  מערכת    ללא(.  של  "הזדקנות  למעט  גלוי,  חיסוני  ליקוי 

נקראים   ו  KSהחיסון",  התיכון(  הים  באגן  מדווחים  )לרוב  באפריקה    KS-קלאסית  )מדווחת  אנדמית  אפריקנית 

לרוב במושתלים  לוקים  יטרוגנית    KS-ב שמדרום לסהרה(, אשר משפיעה בעיקר על ילדים וגברים בגיל העמידה.  

הקשורה לאיידס משפיעה בעיקר על גברים הומוסקסואליים. סוג משנה חמישי    KSלבסוף,  מוצקים.    איבריםשל  

הומוס  גברים  על  כמשפיע  לאחרונה  )זוהה  האנושי  החיסוני  הכשל  בנגיף  נדבקו  שלא  הנגעים  HIV)קסואליים   .

מתבטאים כטלאים מבודדים, מקומיים או מפושטים, או פריחה ככתמים/חטטת, אשר מתקדמים לרבדים  העוריים  

נגעים בשלבים שונים שייתכן שמתרחשים אצל   גושיים בכל אזור בעור. ההתקדמות מאוד משתנה עם  נגעים  או 

מ  אדם.  במיוחד  אותו  מסוימות,  בצורות  להימצא  עלולה  הפנימיים  האיברים  ושל  הלימפה  קשרי  של  עורבות 

פחות נפוצה,  מעורבות של הריאות שפעים. ו( לרוב מ GIהקשורה לאיידס. חלל הפה ודרכי העיכול )  KS-ביטרוגנית ו

-לולה להימצא במיוחד בחיים. בצקת לימפתית בפנים, באיברי המין ובגפיים התחתונות ע-אך עלולה להיות מסכנת

KS קלאסית וב-KS  .אינם מציגים נגעים בעור.   מסוימים  נדירים  מטופלים   אנדמית 

 

 אטיולוגיה 

אינן ידועות   HHV-8. דרכי ההעברה המדויקות של HHV-8-נגרמות על ידי זיהום ב  KSשל הידועות כל הצורות 
ההפצה של  הרמות הגבוהות ביותר של בעת הנוכחית, אך ישנו חשד הן לדרך מינית והן לדרך שאינה מינית. 

HHV-8   .נמצאות ברוק 
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 טכניקות אבחון

KS    .לרוב מאובחנת על בסיס נגעי עור מפושטים, לעתים עם מעורבות של קשרי הלימפה ושל האיברים הפנימיים

ייצור של כלי ביופסיה של העור מר ושגשוג של תאים בצורת כישור, מעורבבים עם תסנין דלקתי    אה  דם חדשים 

נוגדן חד  בין  HHV-8של    חבוי  שבטי כנגד חלבון-כרוני משתנה. אימונוהיסטוכימיה, באמצעות  , מסייעת לאבחנה 

KS    .כלי דם גידולים אחרים הקשורים בשגשוג של  לזהות מחלה    טכניקות של הדמיה עשויות להידרש לבין  כדי 

   מחקרים שיטתיים. מערכתית, אך אין הסכמה בנוגע ל

 

 אבחנה מבדלת

( חיידקי  אנגיומטוזיס  לכלול  עשויה  המבדלת  של  bacillary angiomatosisהאבחנה  בהרס  המלווה  המנגיומה   ,)

דם   )תאי  )hemosiderotic hemangiomaאדומים  סיבית  היסטיוציטומה   ,)fibrous histiocytoma  גרנולומה  ,)

 ( טבעתית  עורקיים (,  interstitial granuloma annulareאינטרסטיציאלית  )-מומים   arteriovenousורידיים 

malformations  )ו( גרנולומה מוגלתיתpyogenic granuloma  .) 

 

 ניהול וטיפול

ובקיום מעורבות מקומית או מערכתית. המטרה    KS-הטיפול תלוי בסוג הטרם נקבעו המלצות טיפול ספציפיות.  

החסי את  לשחזר  היא  הטיפול  של  )נהמרכזית  )Rapamycinות. רפאמיצין  אברולימוס  או   )Everolimus )    יכולות

ו איבר,  השתלת  המקבלים  מטופלים  עבור  אומומלצת  לשמש  טיפ  הפסקה  של  מערכת  הפחתה  את  המדכא  ול 

הקשורה לאיידס כדי למנוע או להפחית את    KSוירוסים צריך להינתן באופן שיטתי עבור  -החיסון. טיפול נגד רטרו 

,  ([alitretinoin]  אליטרטינואין רדיותרפיה, ג'לים למריחה מקומית ) ניתן להשתמש בהנגעים. עבור נגעים מקומיים,  

( הנגעים  לתוך  או  vinblastine]  וינבלסטיןזריקות  או  bleomycin]  בלאומיצין[  ניתוח  בהקפאה  [(,  טיפול 

(cryotherapy  (. מעורבות של האיברים הפנימיים לרוב דורשת טיפול מערכתי עם חומרים נגד השגשוג )טקסנים

[taxanes[ ליפוזומליים  אנטראציקלינים  או   ]liposomal anthracyclins  אלפא אינטרפרון  או   ]2b  (interferon 

alpha 2b .) יש להימנע משימוש בסטרואידים במטופלים עםKS  . 

 

 פרוגנוזה

KS    היא לא  בדרך כלל .  ניכרות  תחלואה ותמותהרמות  נעה בין הפרעה עצלה )קלה( לבין מחלה אגרסיבית עם ,

צורות -מסכנת ברוב  איכות  יהחיים  על  ניכרת  והשפעה  משמעותיות  פסיכולוגיות  השלכות  לה  להיות  עלולות  אך   ,

 החיים.  

 

 :מומחהמבקר 

 ניקולס דופין  פרופ' 

 

  [01-05-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 3-12-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN


      
 

 רופות יתומות ות למחלות נדירות  רשתה

 המכון למחלות נדירות   צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת 

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net - -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 3 
 

תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN

