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Damarsal lezyonlar en s›k görülen konjenital ve neonatal
bozukluklard›r. Bunlar içinde hemanjiyomlar bebeklik ça¤›n›n en s›k görülen iyi huylu damarsal tümörleri olup h›zl› endotel hücre ço¤almas› tipik özellikleridir.
EP‹DEM‹YOLOJ‹ ve SINIFLAMA
Hemanjiyomlar yenido¤anlar›n %1-3’ü ve 1 yafl›na kadar
bebeklerin %10 kadar›nda görülür. K›z bebeklerde, preterm do¤anlarda, do¤um a¤›rl›¤› <1500 gram olanlarda
daha s›k görülürler.
Hemanjiyomlar›n yar›dan fazlas› papiller dermis içinde yer
alan, genellikle deriden kabar›k, lobüle ve parlak k›rm›z›
lezyonlar olup günümüzde yüzeyel veya kütanöz hemanjiyomlar (kapiller) olarak isimlendirilir ve olgun halinde çile¤e benzetilir.
Retiküler dermiste deri alt›nda yerleflmifl olan lezyonlar ise
günümüzde derin veya subkütan hemanjiyomlar olarak
isimlendirilir.
Hem yüzeyel hem de derin bileflenler birlikte ise bileflik veya mikst hemanjiyom olarak isimlendirilir.
Lezyonlar›n yaklafl›k %60’› bafl ve boyun bölgesinde,
%25’i gövdede ve %15 kadar› ekstremitelerde görülür.
Hemanjiyomlar vakalar›n %80’inde tek lezyon fleklinde
görülürken %20’sinde birden fazla lezyon saptan›r. Bir
hastada üç veya daha fazla say›da hemanjiyom nadiren görülür ve ‘multipl hemanjiyom’ olarak tan›mlan›rlar.
Kütanöz lezyon olmadan sadece iç organ hemanjiyomlar›
seyrek olarak görülür. Çok say›da yüzeyel hemanjiyomu
olan bir çocukta iç organlarda da hemanjiyomlar›n da bulunmas› yüksek olas›l›kt›r. ‹ç organ lezyonlar› en s›k olarak karaci¤erde, daha az s›kl›kla beyin, barsaklar, akci¤erler ve dilde görülür.
Lumbosakral yerleflimli hemanjiyomlara spinal veya gentioüriner anomaliler efllik edebilir.
KL‹N‹K BULGULAR, DO⁄AL SEY‹R ve
KOMPL‹KASYONLAR
Hemanjiyomlar genellikle yaflam›n ilk haftalar›nda ortaya
ç›k›p bebekten daha h›zl› bir Lezyonlar bafllang›çta genellikle küçük eritemli bir makül, soluk bir saha veya bölgesel telanjiektaziler fleklinde görülebilir. Bafllang›ç lezyonlar› genellikle ilk 3-6 ay içinde h›zl› bir büyüme ve ço¤alma dönemine girer, sonra yavafllama olsa da büyüme devam eder ve
ço¤unlukla 1 yafl›na kadar en büyük flekle eriflirler. Yavafl
büyüme ender olarak ikinci yafl içinde de sürebilir.

Ard›ndan lezyonlar, ço¤u vakada 12-18 ay aras›nda bafllayan, yavafl seyirli bir gerileme dönemine girer. Bu dönemde yüzeyel hemanjiyomlar›n rengi k›rm›z›dan soluk k›rm›z›, gri-beyaz›ms› k›rm›z› veya soluk mor benzeri bir renge
dönüflür. Renk de¤iflikli¤i tipik olarak lezyonun merkezinden bafllay›p çevresine do¤ru ilerler, bir yandan da zamanla yumuflama, sönme ve üzerinde k›r›flmalar gözlenir. ‹lk
zamanlarda a¤lama veya ›k›nma ile olan fliflkinleflme daha
seyrek görülür.
Genel kural olarak hemanjiyomlar›n %30’u 3, %50’si 5,
%70’si 7, %90’› ise 9 yafl›na kadar tamamen geriler. Vakalar›n yaklafl›k yar›s›nda telanjiektaziler, deri atrofisi ve
gevflekli¤i, k›r›fl›kl›k, hipopigmentasyon gibi hafif rezidüel
bulgular kal›r. Alt› yafl›ndan önce gerileme süreci tamamlananlarda rezidüel bulgular daha az görülür.
Hemanjiyomlar›n çok büyük k›sm› zarars›z seyir gösterirken yaklafl›k %10-20’sinde aktif tedavi gerektiren sorunlar görülebilir. Göz çevresi veya orifislerde yerleflmifl hemanjiyomlar daha fazla oranda komplikasyona neden olur.
Spontan ciddi kanama seyrektir. Ender olarak ülsere olmufl bir lezyondan hafif yüzeyel kanama olabilir. Hemanjiyomun patlamas› ve a¤›r kanama olmas› beklenen bir durum olmay›p hastalar›n aktivitesi ve oyun oynamalar› bu
düflünce ile engellenmemelidir.
Yüzeyel ülserasyon en s›k görülen komplikasyondur (s›kl›k
<%10). Hafif kanama veya enfeksiyon geliflmesi beklenebilir, a¤r›l› olabilir. Bölgesel yara bak›m›, enfeksiyondan
korunmas› ve a¤r› kontrolü gerekir. Antibiyotikli merhemler ve spanç ile kapama yap›labilir.
Periorbital veya retrobulbar yerleflimli hemanjiyomlar görme aks›nda kaymaya veya etkilenen gözde görmede azalmaya, amblyopiye neden olabilir. Yaflam›n ilk birkaç ay›
içinde birkaç günlük bir görme kapanmas› bile risk yaratabilir. Görme ile ilgili olas› di¤er sorunlar strabismus, miyopi, göz yafl› bezi t›kan›kl›¤›, proptozis ve ptozisdir. Görme aks›n› etkileyen periorbital hemanjiyomu olan vakalar
hemen deneyimli bir oftalmolojist ile konsülte edilmelidir.
Çene alt›nda veya boyunda yerleflik lezyonlar solunum s›k›nt›s› aç›s›ndan özellikle ilk 3-4 ay içinde yak›n izlenmelidir. Bu vakalarda laringeal hemanjiyom olas›l›¤› da yüksektir. fiüphe edildi¤inde direkt laringoskopi ile de¤erlendirilmelidir.
Burun ucu veya kulaklarda yerleflenlerle yüzde büyük yer
kaplayan lezyonlar daha fazla skar ve yap›sal bozuklu¤a
neden olur. Hemanjiyomlar seyrek olarak burun deliklerin-
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de tam t›kan›kl›¤a neden olur, daralma yapabilir. Bu nedenle burun a¤›rl›kl› soluyan birkaç ayl›k bebeklerde tolerans düflük olabilir. Dilde yerleflik büyük hemanjiyomlar solunumu ve yemek yemeyi ciddi derecede etkileyebilece¤inden giriflim gerektirebilir. D›fl kulak yolunun t›kanmas› sonucu duyma ve konuflmada bozukluklar beklenebilir. Perinede, aksillada, a¤›z çevresinde veya boyunda yerleflik hemanjiyomlarda maserasyon ve ülserasyon daha s›k görülür.
Kasabach-Merritt sendromu büyük damarsal bir tümör ve
efllik eden trombositopenik koagülopati durumunu tan›mlar. Bu lezyonlarda genellikle h›zl› büyüme ve beraberinde
petefli ve purpuralar görülür. Kasabach-Merritt sendromu
vakalar›n›n ciddi kanamalar ve kalp yetmezli¤i aç›s›ndan
yak›n izlemi gerekir.
Viseral hemanjiyomlar en s›k olarak karaci¤erde yerleflip
kalp yetmezli¤i yan›nda trombositopeni ve kanamaya neden olabilirler. Ciddi kanama riski nedeniyle biyopsi genellikle yap›lmaz, vakalar ço¤unlukla klinik ve radyolojik bulgular ile tan› al›r. Hastalara öncelikle kalp yetmezli¤i haline yönelik olarak yaklafl›m yap›lmas› gerekir.
De¤erlendirme ve ay›r›c› tan›
Belirtilen klinik özellikler ile damarsal anomalilerin
%90’dan fazlas›nda hemanjiyom ve damarsal malformasyon ay›r›m› yap›labilir. Tan›da kesinlik yoksa yak›n izlem
ile lezyonlar›n seyrine göre ay›r›m yap›labilir. Hemanjiyom
öncülü lezyonlar nevus anemikus veya kapiller damarsal
malformasyona benzeyebilir. Baz› damarsal tümörler de
hemanjiyomlara benzeyebilir. Piyojenik granülom (lobüler
kapiller hemanjiyom) büyük çocuklarda daha s›k görülür.
Bu lezyonlar yüzeyel hemanjiyomlara benzeyebilir.
Hemanjiyomlar›n de¤erlendirilmesinde en az invazif ve en
kolay radyolojik inceleme Doppler ultrasonografidir
(USG). Daha ileri inceleme olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) önerilir.
Lenfatik veya venöz damarsal malformasyonlar bazen derin yerleflimli hemanjiyomlar ile kar›flabilir. Yine derin
yerleflimli hemanjiyomlar bebeklik ça¤›nda daha seyrek
görülen rabdomiyosarkom, fibrosarkom, infantil miyofibromatozis gibi baz› yumuflak doku tümörleri ve nöroblastom, nörofibrom ile kar›flabilir. Ay›r›m için USG, bilgisayarl› tomografi (BT) veya MRG gerekebilir.
Kasabach-Merritt sendromu düflünülen vakalar›n ayr›nt›l›
hematolojik de¤erlendirmesi gerekir. Lumbosakral hemanjiyomu olan vakalara spinal MRG incelemesi istenmelidir.
Fizik muayenede hepatomegali saptanmas› hepatik hemanjiyomu düflündürebilir. Çoklu hemanjiyomlar› (>3 adet)
olan bebeklerin iç organ tutulumu aç›s›ndan abdominal
USG ile özellikle karaci¤er için de¤erlendirilmesi önerilir.
Yüzde çok büyük hemanjiyomlar arteriyel, santral sinir
sistemi veya oftalmolojik bozukluklar ile birlikte olabilir.
Bafl çevresi ölçülüp, fontanel aç›ksa kraniyal USG, duruma göre kraniyal MRG istenmelidir.

‹ZLEM ve TEDAV‹
‹zlem ve tedavinin temel amaçlar› yaflam› tehdit edici
komplikasyonlar› önlemek veya düzeltmek; hasta ve ailesi
için psikososyal stresi en aza indirmek; kal›c› flekil bozukluklar›n› önlemek; ülserleflmeyi önlemek yan›nda gelifltiyse
skarlaflma, enfeksiyon veya a¤r›y› en aza indirmek üzere tedavi etmek; agresif ve potansiyel olarak skar geliflmesine
neden olabilecek giriflimlerden kaç›nmak olarak say›labilir.
Hasta ilk görüldü¤ünde lezyonlar›n beklenen do¤al seyri,
genel prognozu, olas› tedavi yaklafl›mlar›n›n olumlu ve
olumsuz yanlar› ailelere mutlaka anlat›lmal›d›r. H›zl› ço¤alma döneminde hastan›n s›k görülmesi ve lezyonlar›n ölçüm ve görüntülemeler ile izlenmesi uygun olur. Her aflamada ebeveynlere lezyonlar›n seyri ve izlem plan› için bilgi verilmeli, sorular› yan›tlanmal›d›r.
H›zl› büyüyen ve sorun yaratan hemanjiyomlarda tedavi
karar› zor olmaz. Daha az sorunlu görülen hemanjiyomlara nas›l yaklafl›m yap›lmas› gerekti¤i tart›flmal›d›r. Hemanjiyomlar›n yerleflim yeri, büyüklü¤ü ve büyüme aflamas›n›n de¤erlendirilmesi gerekir. Örne¤in yüzde skar kalma
olas›l›¤› s›rttaki bir lezyona göre daha önemlidir.
Befl yafl civar›ndaki çocuklar›n yaklafl›k yar›s›nda halen belirgin hemanjiyom olabilir ve bu vakalara giriflim yap›l›p
yap›lmamas› konusu ana okulu öncesinde aile ile beraber
etrafl›ca tart›fl›lmal›d›r.
Hemanjiyomlarda tedavi yaklafl›mlar› için endikasyonlar
genel olarak havayolunun tehdit edildi¤i durumlar; oral,
rektal veya kulak yolu obtrüksiyonu durumlar›; gözün kapanmas› veya görme aks›nda sapma gibi oküler komplikasyonlar; konjestif kalp yetmezli¤i; gastrointestinal kanama;
koagülopati; ülserasyon veya enfeksiyon yan›nda psikososyal ve kozmetik kayg›lard›r. Bir tedavi yaklafl›m› tercih
edilirken lezyonun evresi dikkate al›nmal›d›r.
Sistemik kortikosteroidlerin, özellikle yaflamsal veya yap›sal bozuklu¤a neden olan çok büyük veya agresif hemanjiyomlar için olmak üzere, tedavide çok önemli yeri vard›r.
Etki mekanizmalar› tam anlafl›lamam›fl olsa da sistemik
kortikosteroidlerin vazokonstriksiyon yapmalar›, anjiyogenezin inhibe edilmesi ve baz› hormonal etkiler ile etki sa¤lad›¤› bildirilmifltir. Sistemik kortikosteroidlere yan›t oran› ço¤alma evresindeki h›zl› büyüyen hemanjiyomlarda genellikle yüksektir. Ancak steroidler ço¤alma evresindeki
tüm hemanjiyomlar için tedavi seçene¤i olmayabilir. ‹ki
haftal›k sistemik tedaviye ra¤men lezyonda ilerleme varsa
tedaviye daha fazla devam edilmemelidir. Yüzdeki büyük
lezyonlar yan›nda ülsere veya enfekte hemanjiyomlar ile
kalp yetmezli¤i ve trombositopeniye yol açan KasabachMerritt sendromu durumlar›nda da steroid tedavisi endikasyonu vard›r.
Kortikosteroid tedavisi için genellikle önerilen sabahlar› 23 mg/kg/gün dozda a¤›z yoluyla verilen prednizolondur.
Üç-dört haftal›k sürede kademeli olarak azalt›larak yan›ta
göre düflük dozda devam edilebilir. Dozun yetersiz olmas›,
ilac›n al›m› ve emiliminde sorun olmas›, proliferatif dönem
sonras›nda tedavi bafllanm›fl olmas› gibi nedenler ile tedavide baflar›s›zl›k olabilir.

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

Kortikosteroidlerin yan etkileri genellikle geçici olup Cushingoid görünüm, hipertansiyon, gastrointestinal sistem
rahats›zl›klar›, kilo al›m›, büyümede yavafllama görülebilir. Gastrointestinal sistem rahats›zl›klar› ranitidin ile rahatlayabilir. Enfeksiyonlara yatk›nl›k ve immün sistemde
bask›lanma daha az s›kl›kta sorun olur. Adrenal bask›lanma olaca¤›ndan tedavi ani olarak kesilmemeli, sistemik
kortikosteroid tedavisi boyunca ve sonras›nda stres, travma, enfeksiyon, ameliyat gibi durumlarda ek doz kortikosteroid tedavisi planlanmal›d›r.
‹ntralezyoner steroid tedavileri oftalmologlar taraf›ndan
perioküler hemanjiyomlar için s›kl›kla kullan›l›r. Amblyopi ve strabismus oranlar›n›n intralezyoner steroid enjeksiyonlar› ile belirgin derecede azald›¤› bildirilmifltir.
Sistemik kortikosteroidlere yan›ts›z vakalarda güçlü bir
anjiyogenez inhibitörü olan interferon alfa-2a veya alfa-2b
kullan›m› ile hemanjiyomlarda yüksek oranda gerileme
sa¤lanabilir.
Çeflitli teknikler ile uygulanan lazer tedavileri yüzeyel hemanjiyomlar ve biraz derin yerleflimli hemanjiyomlar›n
proliferatif dönemlerinde, ülsere hemanjiyomlarda ve involüsyon sonras› rezidüel telanjiyektaziler için kullan›labilir.
Rezidüel eritem veya telanjiektazilerde daha etkili olsa da
prolifere olmakta olan hemanjiyomlarda yüzeyel olanlar
d›fl›nda yeri tart›flmal›d›r.
Embolizasyon genellikle ilaç tedavisi ve cerrahi rezeksiyon
ile beraber kullan›l›r. S›k kullan›ld›¤› lezyonlar›n bafl›nda
karaci¤erdeki hemanjiyomlar gelir. Deneyimli cerrahlar ve
giriflimsel radyoloji uzmanlar› ile ifllem de¤erlendirilir ve
uygulan›r.
Cerrahi eksizyon yeterli derecede gerileme olmayan, yüzde
ciddi morfolojik bozukluk yaratan, hastan›n sa¤l›¤›na tehdit oluflturan, göz çevresi, a¤›z, dudak, burun, hava ve kulak yolu yerleflimli lezyonlarda düflünülebilir. Baz› durumlarda çocu¤un okul ça¤›na gelmifl olmas› veya ailenin psikososyal s›k›nt›lar› gibi endikasyonlar ile de cerrahi eksizyon yoluna gidilebilir. Cerrahi uygulamalar›nda kozmetik
olarak en az skar ve en fazla normal doku b›rak›larak eksizyon yap›lmas› amaçlanmal›d›r. Embolizasyon ve cerrahi gibi giriflimsel yaklafl›mlarda teknik güçlükler ve morbidite riskleri gözönünde bulundurulmal›d›r.
T›bbi tedaviye yan›t al›namayan veya giriflimsel yaklafl›mlar için uygun olmayan vakalarda, yaflam› tehdit eden durumlarda radyoterapi tedavi seçene¤i olabilir. Bu vakala-
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r›n ço¤unlu¤u Kasabach-Merritt sendromu olanlar veya viseral tutulum olan multipl hemanjiyomu olanlard›r.
Bölümümüzde izlenen 1100 dolay›ndaki hemanjiyomlu vakan›n incelenmesinde, lezyonlar›n yaklafl›k 2/3’ünün bafl ve
boyun bölgesinde, %1’den az›n›n organlarda yerleflmifl oldu¤u; yaklafl›k %17’sinde ülserasyon, enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyonlar›n görüldü¤ü ve toplam vakalar›n
%10 kadar›nda tedavi endikasyonu konuldu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca bölümümüzce izlenen ve sistemik kortikosteroid tedavisi verilen vakalarda yan›t oran›n›n %36 oldu¤u, seçilen kortikosteroidin cinsi ve dozunun yan›t aç›s›ndan fark
yaratmad›¤›, yan›t aç›s›ndan lezyon büyüklü¤ü ve hastan›n
tedavi verildi¤indeki yafl›n›n önemli oldu¤u saptanm›flt›r.
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