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Αιμαγγειώματα βρεφονηπιακής ηλικίας: 
μια πρόκληση στην παιδιατρική δερματολογία

Ανασκόπηση

Infantile haemangiomas: a challenge in paediatric dermatology 
RA Schwartz, MI Sidor, ML Musumeci, RL Lin, G Micalli

(USA, Italy) JEADV 2010; 24:631-638

ΠηνελόΠη εφεντάκη
ειδ. Ιατρός, νοσοκομείο «ά. Συγγρός», άθήνα 

Αιμαγγειώματα βρεφονηπιακής ηλικίας

• Καλοήθεις αγγειακοί όγκοι
• οι συχνότεροι όγκοι παιδικής ηλικίας

- Καυκάσιοι: 1,1-2,6% νεογνών, 10-12% βρεφών 1 έτους
- πρόωρα νεογνά: αυξημένη συχνότητα 1,2-4:1

• ΦΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ
- ταχεία αύξηση: πρώτες εβδομάδες ζωής
- βραδύτερη αύξηση: ως 9-12ο μήνα

• ΦΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ
- από 12-18ο μήνα ως 7-10ο έτος

• Υπολειμματικές βλάβες σε 50% ασθενών:
τηλαγγειεκτασίες, κιτρινωπή δυσχρωσία, ατροφική ρυτίδωση, αλωπεκία

Εντόπιση και Κλινικοί Τύποι Αιμαγγειωμάτων

•  Εντόπιση: κεφαλή και λαιμός (59%), κορμός (24%), κάτω άκρα (10%), 
άνω άκρα (7%)

• Κλινικοί Τύποι
• Επιφανειακά αιμαγγειώματα

- έντονα κόκκινα προέχοντα οζίδια, «σαν φράουλα»
• Βαθειά εντοπιζόμενα αιμαγγειώματα

- μαλακές μάζες
- κυανωπή χροιά ή χροιά φυσιολογικού δέρματος
- βαθειά στο δικτυωτό χόριο

• Μικτά αιμαγγειώματα
- επιφανειακά και βαθιά εντοπιζόμενα στοιχεία

Επιφανειακά Αιμαγγειώματα

• Εντοπισμένα
- μικρά σε μέγεθος

• Τμηματικά (segmental)
- πιο επίπεδα, σαν πλάκες
- καταλαμβάνουν ευρύτερη ανατομική περιοχή
-  αυξημένος κίνδυνος για συνυπάρχοντα εξωδερματικά αιμαγγειώματα
- αυξημένος κίνδυνος για συσχετιζόμενες ανωμαλίες
- με λειτουργικές επιπτώσεις
- επαπειλούσες τη ζωή

Αιμαγγειώματα βρεφονηπιακής ηλικίας

Σε ιστολογικό επίπεδο αποτελούνται από:
• στη ΦΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ:

- επιθηλιακά κύτταρα με αυξημένο ρυθμό μιτώσεων
- ινοβλάστες
- μαστοκύτταρα
- περικύτταρα

• στη ΦΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ:
- παχύ στρώμα ινολιπώδους ιστού
- ίνες κολλαγόνου
- δικτυωτές ίνες
- λίγα αγγεία

Τμηματικό αιμαγγείωμα
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A: επιφανειακό αιμαγγείωμα
B: βαθιά εντοπιζόμενο αιμαγγείωμα
C: μικτό αιμαγγείωμα

Σύνδρομα  
συσχετιζόμενα με 

αιμαγγειώματα

• Αιμαγγειωμάτωση
• Σύνδρομο  PHACE(S)
• Σύνδρομο SACRAL
• Σύνδρομο PELVIS
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Σύνδρομο PELVIS

Σύνδρομο PHACE(S)

P• osterior fossa malformations
(δυσπλασίες οπίσθιου κρανιακού βόθρου)
H• aemangiomas
(αιμαγγειώματα: τμηματικά προσώπου)
A• rterial anomalies
(αρτηριακές ανωμαλίες)
C• oarctation of the aorta / Cardiac defects
(στένωση αορτής / καρδιακές ανωμαλίες)
E• ye abnormalities
(ανωμαλίες οφθαλμών)
S• ternal defects
(ανωμαλίες στέρνου)

Σύνδρομο PELVIS

P• erineal haemangioma
(αιμαγγείωμα περινέου)
E• xternal genitalia malformations
(δυσπλασίες έξω γεννητικών οργάνων)
L• ipomyelomeningocele
(λιπομυελομηνιγγοκήλη)
V• esicorenal abnormalities
(κυστεονεφρικές ανωμαλίες)
I• mperforate anus
(ατρησία πρωκτού)
S• kin tags
(δερματικά θηλώματα)

Αιμαγγειωμάτωση

Πολλαπλά αιμαγγειώματα (λίγα έως εκατοντάδες)
• ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΣΗ

- ασυμπτωματική
- χωρίς συμμετοχή εσωτερικών οργάνων

• ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΣΗ
- με συμμετοχή εσωτερικών οργάνων
- μπορεί επιπλοκές επαπειλούσες τη ζωή

- συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
-  αιμορραγία αιμαγγειωμάτων ΓΕΣ  

ή αναπνευστικής οδού
-  διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
-  αποφρακτικός υδροκέφαλος

Σύνδρομο PHACE(S)

Διάγνωση, όταν:
• τμηματικό αιμαγγείωμα προσώπου και
• μία ή περισσότερες εξωδερματικές εκδηλώσεις
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Σύνδρομο SACRAL

S• pinal dysraphism
(σπονδυλική δυσραφία)
A• nogenital anomalies
(πρωκτογεννητικές ανωμαλίες)
C• utaneous anomalies
(δερματικές ανωμαλίες)
R• enal and urologic anomalies
(νεφρικές και ουρολογικές ανωμαλίες)
A• ngioma of Lumbosacral localisation
(αιμαγγείωμα οσφυοϊερής εντόπισης)
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Επιπλοκές αιμαγγειωμάτων (1)

• Τα περισσότερα αιμαγγειώματα είναι ακίνδυνα

• Αιμαγγειώματα υψηλού κινδύνου:
 λαρυγγικά
- κίνδυνος απόφραξης αεροφόρων οδών!
-   πρώτες εκδηλώσεις: υλακώδης βήχας, προοδευτικός διφασικός συ-

ριγμός
-  συχνά συνυπάρχουν με αιμαγγειώματα κάτω γνάθου και λαιμού

περιοφθαλμικά
-  αμβλυωπία, αστιγματισμός, απόφραξη δακρυϊκού πόρου, πρόπτωση 

οφθαλμού, πτώση βλεφάρου, στραβισμός, μυωπία
- απαιτείται άμεση οφθαλμιατρική εκτίμηση!

οσφυοϊερά
-  σπονδυλική δυσραφία, καθηλωμένος νωτιαίος μυελός, ουρογεννητικές 

ανωμαλίες
ηπατικά
-  ηπατομεγαλία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, υποθυρεοειδισμός 

(κίνδυνος αμετάκλητης διανοητ. καθυστέρησης, αν όχι έγκαιρη αντ/
ση!).
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• εξέλκωση
- άλγος, αιμορραγία, επιμόλυνση

 εάν εκτεταμένη
- καταστροφή μαλακών μορίων 
- ουλοποίηση
- λειτουργική βλάβη
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Διαφορική Διάγνωση Αιμαγγειωμάτων

• αγγειακές δυσπλασίες (π.χ. ομαλό αιμαγγείωμα)
•  Άλλοι αγγειακοί όγκοι (π.χ. συγγενή αιμαγγειώματα: RICH,NICH)
• Πυογόνα κοκκιώματα
• Ενδοαγγειακά θηλοειδή αγγειοενδοθηλιώματα (όγκοι Dabska)
• Kaposiform αιμαγγειοενδοθηλιώματα
• Θυσσανωτά αγγειώματα
• Αγγειοποιημένοι όγκοι μαλακών μορίων

- μυοϊνωμάτωση
- λιποβλάστωμα
- ινοσάρκωμα
- ραβδομυοσάρκωμα

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

• Άλλες θεραπείες
- κυκλοφωσφαμίδη
- ιμικουιμόδη
- βινκριστίνη
- διάλυμα μηλεϊνικής τιμολόλης

• Κορτικοστεροειδή

συστηματικά
- σε δόση 2,9mg/kg πρεδνιζόνης → 84% αποτελεσματικότητα
-  ανεπ. ενέργειες: ευερεθιστότητα, πανσεληνοειδές προσωπείο, υπέρταση, 

επινεφριδιακή καταστολή
-  απαιτούνται υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών για μεγάλο χρονικό διάστημα 

μετά το πέρας της θεραπείας για αποφυγή επινεφριδιακής κρίσης

ενδοβλαβικά:
σε αιμαγγειώματα περιοφθαλμικά, χειλέων
(π.χ. μείγμα (50:50) τριαμσινολόνης - βηταμεθαζόνης για 4-6 εβδομάδες)
- αποτελεσματική θεραπεία
- ανεπ. ενέργειες περιοφθαλμικά:
απόφραξη αμφιβληστροειδούς αρτηρίας, νέκρωση βλεφάρου, προσωρινή 
δυσχρωσία βλεφάρου, ατροφία υποδορίου λίπους

τοπικά:
σε επιφανειακά αιμαγγειώματα
(πολύ ισχυρά κορτικοστεροειδή, τάξης ΙV)
- ανεπ. ενέργειες: ατροφία δέρματος, ραβδώσεις

Εργαστηριακή Εκτίμηση Αγγειωμάτων

Σε 95% αιμαγγειωμάτων διάγνωση μόνο κλινική.
•  Βιοχημικές εξετάσεις (γενική αίματος, ηπατικά ένζυμα) και δοκιμασία ανί-

χνευσης λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα
- σε πιθανή συμμετοχή ΓΕΣ, ήπατος, αεροφόρων οδών

•  Έλεγχος λειτουργίας θυρεοειδούς
- σε ηπατικά και πολύ εκτενή δερματικά αιμαγγειώματα

• Doppler υπερηχογράφημα
• Μαγνητική τομογραφία με σκιαστικό

-  έλεγχος έκτασης και εντόπισης αιμαγγειώματος, ανίχνευση ανωμαλιών 
νευρικού συστήματος

•  Βιοψία να αποφεύγεται (κίνδυνος μεγάλης αιμορραγίας!) εκτός από
-  περιπτώσεις διαφορικής διάγνωσης άτυπων αιμαγγειωμάτων από όγκους 

μαλακών μορίων.

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

• Τα περισσότερα αιμαγγειώματα εντοπίζονται σε ανατομικά ουδέτερες θέσεις
→ δεν χρήζουν θεραπευτικής αντιμετώπισης
• Θεραπευτική αντιμετώπιση απαραίτητη, όταν:
- κίνδυνος για επαπειλούσες τη ζωή επιπλοκές
- κίνδυνος για λειτουργικές βλάβες
- κίνδυνος για αισθητική παραμόρφωση
- εξέλκωση

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

• Θεραπεία 1ης εκλογής
- κορτικοστεροειδή (τοπικά, ενδοβλαβικά, συστηματικά)
- προπρανολόλη
• Θεραπεία 2ης εκλογής
- ιντερφερόνη α
- Laser
- Χειρουργική θεραπεία
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Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

• Ιντερφερόνη α
αιμαγγειώματα μη ανταποκρινόμενα στα στεροειδή ή με επαπειλούσες τη 
ζωή επιπλοκές
- ανεπ. ενέργειες: νευροτοξικότητα (ανησυχία, ευερεθιστότητα, επιληπτικές 
κρίσεις, μόνιμη σπαστική διπληγία), ουδετεροπενία, αύξηση ηπατικών 
ενζύμων, πυρετός, κακουχία 

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

• Βινκριστίνη
αιμαγγειώματα μη ανταποκρινόμενα στα στεροειδή με επαπειλούσες τη 
ζωή επιπλοκές

20

21

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

•  Laser 
περιορισμένος ο ρόλος του

•  Laser χρωστικής 
κάποια αποτελεσματικότητα σε επιφανειακά και υπολειμματικά αιμαγ-
γειώματα

- ανεπ. ενέργειες: ατροφική ουλοποίηση, εξέλκωση → άλγος, ουλή
•  Nd-YAG Laser 

βαθιά εντοπιζόμενα αιμαγγειώματα
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Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

Αντιμετώπιση εξέλκωσης
• Κομπρέσες για καθαρισμό
• Τοπικά αντιβιοτικά, π.χ. βακιτρακίνη, μουπιροσίνη
•  Gel βεκαπλερμίνης (ανασυνδυασμένος ανθρώπινος αυξητικός παράγο-

ντας προερχόμενος από αιμοπετάλια)  
πιθανώς δραστικό σε αιμαγγειώματα περινέου 

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

Αντιμετώπιση εξέλκωσης
•  Laser χρωστικής: μπορεί να επιταχύνει την επούλωση
•  Προπρανολόλη: πλήρης επούλωση μέσα σε 2 μήνες!

Συμπερασματικά

Αιμαγγειώματα βρεφονηπιακής ηλικίας:
• Καλοήθεις αγγειακοί όγκοι
• Προβλέψιμη πορεία: φάση αύξησης, φάση υποστροφής
• σε 50% ασθενών παραμένουν υπολειμματικές βλάβες
•  Follow up σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη φάση ανάπτυξης, ώστε να εκτιμηθεί ποια αιμαγγειώματα χρήζουν άμεσης και επιθετικής αντιμετώπισης.
•  Η προπρανολόλη επιτυγχάνει ταχεία και σχεδόν πλήρη υποστροφή του αιμαγγειώματος και είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς.
Επειδή όμως δυνητικά δεν αποκλείονται συστηματικές επιπλοκές, πρέπει να χορηγείται, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, και πάντα με προσοχή και κατάλληλο 
monitoring.

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

• Χειρουργική εκτομή
περιορισμένος ο ρόλος της
στη φάση ανάπτυξης, όταν:
- εξέλκωση με υπερβολική αιμορραγία
- αιμαγγειώματα εμποδίζοντα φυσιολογική ανάπτυξη
- αιμαγγειώματα οφθαλμού, ωτός, λάρυγγα
- με επικείμενες αισθητικές επιπλοκές, ιδίως προσώπου
μετά τη φάση υποστροφής, όταν:
- δύσμορφη ουλή
- περίσσεια ιστού κατόπιν φυσικής υποστροφής

Αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων

• β-αναστολείς
-  νέα θεραπεία (από 2008) με εξαιρετικά αποτελέσματα και ασφαλές προ-

φίλ
-  2-3mg/kg προπρανολόλης την ημέρα
-  μέσα σε 24 ώρες αλλαγή χροιάς αιμαγγειώματος από έντονο κόκκινο σε 

βυσσινί και μαλακότερο στην ψηλάφηση
-  ταχεία & σχεδόν πλήρης υποστροφή αιμαγγειώματος
-  ανεπ. ενέργειες: δύσπνοια, υπόταση, βραδυκαρδία

Θεραπεία με β-αναστολείς

προπρανολόλη 2mg/kg την ημέρα
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