
ΣΕΛΙΔΑ 16

Propranolol for Severe Hemangiomas of Infancy

Léauté-Labréèze C, Dumas De La roque e, HubiCHe t, boraLevi F, tHambo Jb, taΪeb a 
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Προπρανολόλη για σοβαρά αιμαγγειώματα 
της παιδικής ηλικίας

Λοιποί ασθενείς

9 νέοι ασθενείς (2-6 μηνών) με σοβαρό ή παραμορφωτικό νεογνικό 
τριχοειδικό αιμαγγείωμα

2 ασθενείς είχαν λάβει αγωγή με κορτικοστεροειδή•	
Προπρανολόλη 2 mg/kg/ημέρα •	
Σε όλους τους ασθενείς, 24 ώρες μετά τη χορήγηση προπρανολόλης, •	
αλλαγή στο χρώμα και την υφή του αιμαγγειώματος
Συνεχής βελτίωση μέχρι πλήρους επιπέδωσης-υπολειπόμενες τηλεαγγει-•	
εκτασίες 
U/S έλεγχος σε 5 ασθενείς έδειξε και αντικειμενική ύφεση του πάχους του •	
αιμαγγειώματος.

Συμπεράσματα

Τα νεογνικά τριχοειδικά αιμαγγειώματα μπορεί να επηρεάζουν ζωτικές ή •	
αισθητικές λειτουργίες ή να προκαλούν δυσμορφίες.
Τα κορτικοστεροειδή αποτελούν την πρώτη γραμμή θεραπείας, ενώ άλλες •	
επιλογές θα μπορούσαν να είναι η IFN-a και η βινκριστίνη.
Η προπρανολόλη (μη εκλεκτικός β-αναστολέας) μπορεί να αναστείλει •	
σημαντικά την ανάπτυξη των αιμαγγειωμάτων αυτών.

Πιθανοί μηχανισμοί δράσης:
1. αγγειοσύσπαση
2. μειωμένη έκφραση bFGF, VEGF
3. ενεργοποίηση απόπτωσης τριχοειδικών ενδοθηλιακών κυττάρων

Επιπλοκές:
παροδική βραδυκαρδία, υπόταση, βρογχόσπασμος (ιδίως σε ατοπικούς •	
ασθενείς), κάλυψη υπογλυκαιμίας (όχι κατά την 1η εβδομάδα ζωής-
αυτόματες υπογλυκαιμίες)
Απαιτείται στενή παρακολούθηση, ιδίως κατά την έναρξη της θεραπείας.•	

1ος ασθενής 

4 μηνών, άρρεν.
Ρινικό τριχοειδικό αιμαγείωμα υπό αγωγή με πρεδνιζολόνη 3mg/kg/ημέρα •	
= σταθεροποίηση
Αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια προπρανολόλη 3mg/kg/•	
ημέρα (4 μηνών)-σταδιακή διακοπή του κορτικοστεροειδούς
Βελτίωση σε χρώμα και υφή του αιμαγγειώματος από τη 2η ημέρα •	
Διακοπή προπρανολόλης σε ηλικία 14 μηνών-πλήρης υποστροφή του •	
αιμαγγειώματος
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2ος ασθενής

2 μηνών, άρρεν
Νεογνικό τριχοειδικό αιμαγγείωμα, που καταλάμβανε την περικογχική και •	
παρωτιδική περιοχή του προσώπου δεξιά.
Σε ηλικία 1 μηνός απότομη αύξηση του υποδόριου στοιχείου του αιμαγγει-•	
ώματος και ανάπτυξη ενδοθωρακικής μάζας με πίεση της τραχείας και του 
οισοφάγου-έναρξη αγωγής με πρεδνιζολόνη 3mg/kg/ημέρα και αύξηση 
στα 5mg/kg/ημέρα χωρίς βελτίωση.
Εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας έναρξη προπρανολόλης 2mg/kg/ημέρα •	
(2μ).
7 ημέρες μετά: σαφής μείωση του μεγέθους του αιμαγγειώματος.•	
Διακοπή κορτικοστεροειδών στους 4 μήνες (μετά από σταδιακή μείωση).•	
Διακοπή της προπρανολόλης στους 9 μήνες-μεγάλη βελτίωση του αιμαγ-•	
γειώματος, χωρίς υποδόριο στοιχείο.

2ος ασθενής
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Eικόνα 1. Φωτογραφίες του ασθενή 2 πριν και μετά τη θεραπεία με Προπρανολόλη.
Το πάνελ A δείχνει τον ασθενή σε ηλικία 9 εβδομάδων, πριν τη θεραπεία με προπρανολόλη, 
μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας με συστηματικά κορτικοστεροειδή (σε δόση των 3mg/kg 
ΣΒ την ημέρα για 2 εβδομάδες σε δόση των 5mg/kg για 2 εβδομάδες). Το πάνελ Β δείχνει 
τον ασθενή σε ηλικία 10 εβδομάδων, 7 ημέρες μετά την έναρξη θεραπείας με προπρανο-
λόλη σε δόση 2mg/kg/day ενώ η θεραπεία με πρεδνιζολόνη περιορίστηκε σε δόση 3mg/
kg/day. Αυθόρμητο άνοιγμα του οφθαλμού ήταν εφικτό εξαιτίας μείωσης του μεγέθους του 
υποδόριου περιεχομένου του αιμαγγειώματος. Το πάνελ C δείχνει τον ασθενή σε ηλικία 6 
μηνών, ενώ εξακολουθούσε να λαμβάνει 2mg προπρανολόλη ανά kg/day. Η συστηματική 
χορήγηση κορτικοστεροειδών είχε διακοπεί στην ηλικία των 2 μηνών. Δεν παρατηρήθηκε 
υποδόριο στοιχείο αιμαγγειώματος ενώ το δερματικό στοιχείο υποχώρησε σημαντικά. Το 
παιδί δεν παρουσίαζε βλάβη της όρασης. Το αιμαγγείωμα εξακολουθούσε να βελτιώνεται 
και η θεραπεία με προπρανολόλη διακόπηκε.
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Table 1. CharaCTerisTiCs and TreaTmenT of The 11 PaTienTs in The sTudy.* 
Variable Patient No. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Characteristic 

Sex M M F F F F M M F F F 

Birth date 4/5/2006 9/29/2006 12/23/2006 9/12/2006 11/8/2006 11/28/2006 5/24/2007 2/9/2007 4/26/2007 7/9/2007 7/29/2007 

Location of IH Nose Face (peri-
orbital area 
and parotid 
gland) and 
upper limb 

Face  
(periorbital 

area, parotid 
gland, and lip) 

Face (peri-
orbital and 

subglottic ar-
eas and pa-
rotid gland) 

Periorbital 
area 

Periorbital 
area 

Face  
(inferior  

eyelid, cheek, 
and lips) 

Periorbital 
area and 
forehead 

(two distinct 
areas) 

Forehead Forearm Face  
(glabella) 

Treatment 

Previous treatment 
with prednisolone

Dosage  
(mg/kg/day) 

3 3, then 5 2 2–3 None None None None None None None 

Effect on IH Stabilization Continued 
growth 

Stabilization Stabilization, 
but relapse 
of dyspnea 
at each at-
tempt to 

stop treat-
ment

Age at disconti
nuation (mo) 

5.5 4 4 7 

Outcome No regrowth No regrowth No regrowth No regrowth 

Propranolol 

Age at initiation 
(mo) 

4 2 2 6 2 6 2 4 4 2 2 

Reason  
for treatment 

Hypertrophic  
myocardio -

pathy

Increased 
cardiac  
output

Dosage  
(mg/kg/day) 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Regression of IH 

Visual  
assessment 

Yes In volume 
and color

Yes Yes Yes In color and 
thickness

In color and 
thickness 

In color and  
thickness

In color and 
thickness

In color and 
thickness

In color and 
thickness

Ultrasound  
findings†

At D7 of 
treatment; 
decrease in 

size 
(21 mm vs. 
32 mm in 
diameter 

and 6 mm 
vs. 12 mm in 
thickness), 
at 60 days, 
no subcuta-

neous 
component 

visible

150 days af-
ter initiation 
of treatment, 
decrease in 

thickness (10 
mm 

vs. 14 mm) 
and resistive 

index, 
(0.6–0.7 vs. 
0.5– 0.6)

60 days after 
initiation of 
treatment, 
decrease in 
thickness  

(6 
mm vs.  

9 mm) and 
resistive 
index  

(0.6–0.7  
vs. 0.5)

60 days after 
initiation of 
treatment, 
decrease in 
thickness  
(4 mm 

vs. 10 mm)

Other effects Spontaneous 
eye reopen-
ing without 
amblyopia 

Eye reopening Improvement 
of dyspnea: 
disappear-

ance of 
subglottic 

hemangioma 
on nasofibro-

scopy) 

Age at discontinu
ation (mo) 

14 9 12 14 9 11 6 8 7 8 Ongoing 

IH status at dis
continuation

Stable Mild  
recoloration, 
no regrowth

Stable (mild 
recoloration 

and regrowth 
when propra-
nolol stopped 

at 9 mo)

Mild  
recoloration 

and  
regrowth

Mild  
recoloration 

No relapse Stable No relapse Mild regrowth Stable Ongoing 

Age at last follow
up (mo) 

18 18 14 15 16 11 10 8 7 8 8 

IH status at last Regression in Regression in Regression in Stable Regression in Regression in Regression in 
color 

Stabilization Stabilization Regression in Regression in 

followup color,  
no regrowth 

color,  
no regrowth 

color color color and 
thickness

color and 
thickness

color and 
thickness

* Stabilization was defined as the absence of clinical growth in the hemangioma and the absence of significant regression. The resistive index = (peak systolic velocity . diastolic flow) . peak systolic velocity. During the growth 
phase of a hemangioma, the resistive index is low, and it increases during the involuting phase. IH denotes infantile hemangioma, and NA not available. † Ultrasound findings were not available for all patients.
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