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Prehľad 
 
Kasabach-Merrittov syndróm (KMS) je charakterizovaný asociáciou cievneho tumoru so závažnou 
trombopéniou a rôznym stupňom konzumpčnej koagulopatie (najčastejšie so zníženou hladinou 
fibrinogénu, prítomnosťou zvýšených hladín rozpustných komplexov, a veľmi vysokou hladinou D-
dimérov). Prevalencia ochorenia nie je známa, jedná sa ale o veľmi zriedkavý syndróm. Nástup je rapidný 
s formáciou ekchymotickej a zápalovej hmoty. Cievne tumory asociované s KMS môžu byť vrodené alebo 
získané (zvyčajne pred 6. mesiacom života). Podľa pôvodnej definície z roku 1940 KMS je  syndróm 
postihujúci novorodencov. Cievne tumory asociované s KMS sa vyznačujú určitou anatomickou 
charakteristickosťou. Dlho sa považovali za infantilné hemangiómy, avšak ani klinické príznaky, ani 
reziduálne lézie a histologické charakteristiky tumoru sa nepodobajú na tie u hemangiómov. Dnes je už 
známe, že tumor asociovaný s KMS je buď trsovitý angióm alebo kaposiformný hemangioendotelióm. 
Kľúčovým elementom, ktorý potvrdzuje fakt, že tumor formujúci základ tohto hematologického fenoménu 
sa odlišuje od tých pri infantilnom hemangiómu je, že GLUT1 imunofenotyp je prísne negatívny 
v tumoroch asociovaných s KMS, kým je pozitívny v 100% hemangiómov. Napriek istým nejasnostiam 
v literatúre, KMS by sa mal odlíšiť od chronickej intravaskulárnej koagulopatie, ktorá je asociovaná 
s nízko-prietokovou venóznou alebo lymfatickou malformáciou alebo s  malígnymi tumormi (angiosarkómy 
alebo fibrosarkómy). Odlíšenie od týchto ochorení je dôležité, nakoľko liečba  je signifikantne odlišná. 
Heterogenita v terapeutickej odpovedi je charakteristickým znakom KMS: odpoveď na liečbu je 
nepredvídateľná a výber liečby je empirická. V súčasnosti je najčastejšie používanou liečbou celková 
kortikoterapia, alfa-2a alebo 2b interferónová terapia, podávanie vinkristínu a antiagregačná kombinovaná 
terapia s ticlopidinom a aspirínom. Chirurgická excízia, ak je možná, vedie k bezprostrednému riešeniu 
biologického fenoménu. Terapeutická embolizácia alebo rádioterapia  sa používajú iba v zriedkavých 
prípadoch ako doplňujúca terapia k farmakologickej liečbe. Transfúzia trombocytov je kontraindikovaná, 
nakoľko zhoršuje trombopéniu a zvyšuje riziko viscerálneho krvácania. Jedine v prípadoch chirurgickej 
intervencie je indikovaná a musí byť podávaná pred zákrokom, nakoľko sa trombocyty spotrebujú počas 
niekoľkých hodín po podaní. Po vyriešení biologického úkazu, tumory asociované s KMS zanechajú iba 
diskrétne stopy charakteru pseudofibrózy, a viac alebo menej vyznačeného červeného ložiska, ktoré je 
mierne infiltrované, a šľachového alebo svalového postihnutia. Prognóza pacientov s KMS sa výrazne 
zlepšila, avšak ešte stále u približne 10% pacientov je ochorenie letálne. 
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