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1982 metais Mulliken ir Glowacki suskirstė 

kraujagyslines anomalijas į:  

 

 

 

 

 

   

 

Hemangioma 

(HA) 
 

 

 

Kraujagyslinės 

malformacijos 
 

• Mulliken, John B. M. D.; Glowacki, Julie Ph.D. Hemangiomas and Vascular Malformations in Infants and Children: A Classification Based on 
Endothelial Characteristics. Plastic & Reconstructive Surgery: 1982; 69:399-589. 



HA - kas tai? 

 Tai kraujagyslinis nepiktybinis navikas 

 

 Pasireiškia 2 – 10 gyvenimo savaitę ~2,5 proc. naujagimių ir apie 1 

proc. suaugusiųjų 

 

 Galvos ir kaklo srityje – dažniausiai pasireiškiantis nepiktybinis 

navikas 

 

 Moterų ir vyrų santykis 2:1 

 

 

 
• Holmdahl K. Cutaneous hemangiomas in premature and mature infants. Acta Paediatr 1955;44:370–379.  



HA vystymosi fazės 

  

I.Darinio vešėjimo fazė (greita)  

II.Tylioji fazė 

III.Darinio susiformavusio fazė 

 

 

• Sanchez-Carpintero I, Ruiz-Rodriguez R, Lopez-Gutierrez JC. Propranolol in the treatment of infantile hemangioma:clinical effectiveness, risks, and 
recommendations. Actas Dermosifiliogr. 2011;102(10):776-779. 

 

Kraujagyslinės malformacijos – pasireiškia gimimo metu ir 

neturi HA būdingų vystymosi fazių. 

 



 

 

 

Per greitas kraujagyslių išvešėjimas 

 

 

kuris neatitinka audinio ir organo poreikio 
vaskuliarizacijai 

 

 

nėra pateisinamas fiziologiškai 

 

 
• Pauliukas P. Chirurgiškai išgydyto akiduobės kraujagyslinio auglio (kaverninės hemangiomos) klinikis atvejis. Gydymo menas. 2001:10 (73);82-84. 

 

Atsiradimo mechanizmas 



Dažniausiai iki 12 mėnesių amžiaus vaikams HA sumažėja 

ir gali išlikti iki 5 – 9 metų  amžiaus, kol visiškai pranyksta. 

 

 
• Sanchez-Carpintero I, Ruiz-Rodriguez R, Lopez-Gutierrez JC. Propranolol in the treatment of infantile hemangioma:clinical effectiveness, risks, and 

recommendations. Actas Dermosifiliogr. 2011;102(10):776-779. 

 



Suaugusiųjų HA 

 > 40 metų 

 mažesnės 

 Jeigu didesnės  susitelkusios 

į grupeles 

 Atsiradimo priežastis nėra aiški 

... 

genetinė kilmė? 

nuolat dirginančios 

cheminės medžiagos? 

• Wang X, ZHAO X, Zhu W. Resection of a laryngeal hemangioma in an adult using an ultrasonic scalpel: A case report. Oncology letters 2015:9;2477-80. 

 



,,Braškinė” ,,Vyšninė” Kaverninė 

Arterio-veninė Segmentinė Židininė 

HA yra daug rūšių… 



 

Nepaisant to, kad sukelia 

kosmetinius defektus,  

HA gali: 

Išopėti 

Kraujuoti  

Sukelti f-nius sutrikimus 

Sukelti infekciją 

Augti greitai ir 

nekontroliuojamai 

 

• Mulliken, John B. M. D.; Glowacki, Julie Ph.D. Hemangiomas and Vascular Malformations in Infants and Children: A Classification Based on 
Endothelial Characteristics. Plastic & Reconstructive Surgery: 1982; 69:399-589. 



KONSERVATYVUS GYDYMAS 

HA vešėjimas anksyvosiose fazėse gali būti greitas ir 

nenuspėjamas, todėl nedelsiant pradėtas  gydymas gali užkirsti 

kelią tolimesniam jos vystymuisi. 

GLIUKOKORTIKOIDAI (GKK) β BLOKATORIAI 



 

PREDNIZOLONAS 

 
 >30 m. I pasirinkimo vaistas 

 Efektyvumas iki 84 proc. 

 DOZĖ 3-5 mg /kg p/os kas antrą rytą  

 Trukmė  nuo 6 iki 8 sav. 

 Nutraukiamas palaipsniui,  

 G.b.pakartojamas 2 ar 3 ciklus, 

 Geriausi rezultatai <6 mėn. amžiaus  

 pacientams. 

• Zheng WJ, Zhou Q, Yang JX, et al. Treatment guideline for hemangiomas and vascular malformations of the head and neck. Published 
online 2009 in Wiley InterScience DOI: 10.1002/hed.21274 

• Bennett ML, Fleischer AB Jr, Chamlin SL, Frieden IJ. Oral corticosteroid use is effective for cutaneous heman- giomas: an evidence-based 
evaluation. Arch Dermatol 2001;137:1208–1213.  

• Zheng JW, Yang XJ, Zhou Q, et al. Short-term high-dose oral prednisone on alternate days: a more rational re- gime for infantile 
hemangiomas. Med Hypotheses 2009; 72:365. 

 

GKK 



GKK 

 Vartojamos HA, išplitusioms į 

gretimas struktūras, gydyti 

 Skiriamos 1-2 mg/kg triamcinolono 

injekcijos, kurios atliekamos į 

pažeidimo vietą kas mėn. 

 Max vienkartinė dozė negali viršyti 

60 mg. 

 

• Gangopadhyay AN, Sharma SP, Gopal SC, Gupta DK, Panjawani K, Sinha JK. Local steroid therapy in cutane- ous hemangiomas. Indian 
Pediatr 1996;33:31–33. 

TRIAMCINOLONO INJEKCIJOS 
 



β BLOKATORIAI  

 Pirmą kartą panaudotas 

2008 m. 

 Esant nesėkmingam 

gydymui KS,  

   stebimas efektyvs gydymas 

propranololiu.  

• Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo JB, Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. 
New Engl J Med. 2008;358:2649-51. Comment in: N Engl J Med. 2008;359:2846; author reply 2846-7; J R Coll Physicians Edinb. 2010;40:128-9. 

• Manunza F, Syed S, Laguda B, Linward J, Kennedy H, Gholam K, et al. Propranolol for complicated infantile haeman- giomas: a case 
series of 30 infants. Br J Dermatol. 2010;162: 466-8. 

• Garzón MC, Lucky AW, Hawrot A, Frieden IJ. Ultrapotent topical corticosteroid treatment of hemangiomas of infancy. J Am Acad 
Dermatol. 2005;52:281-6. 

Propranololis 

Selektyviai blokuoja inkstų β1 rec 

 renino sekrecija 

  R-A sistemos efektas 

 AKS 

PROPRANOLOLIS 



DOZĖ 

Vaikams 1-3 mg/kg/d (3 k/d). 

Suaugusiems 25-50 mg/d. 

Propranololis naudojamas tol, kol gaunamas teigiamas 

gydymo rezultatas.  

Vaistas gali būti ištirpintas sirupe (kūdikiams). 

 

 

   

• Sanchez-Carpintero I, Ruiz-Rodriguez R, Lopez-Gutierrez JC. Propranolol in the treatment of infantile hemangioma:clinical effectiveness, risks, and recommendations. 
Actas Dermosifiliogr. 2011;102(10):776-779. 



Propranololio indikacijos: 
 AH, 

 KA,  

 ŪMI, 

  aritmijos,  

 ŠN. 

 

• Nėra nieko parašyta apie HA! 

• Vaistą skirti pasitarus su gyd. KARDIOLOGU! 



Atlikti tyrimai rodo, kad p/os vartojamas 

propranololis yra efektyvus ir saugus vaistas tiek 

vaikams, tiek suaugusiems. 

• Bidabadi E, Mashouf M. A randomized trial of propranolol versus sodium valproate for the prophylaxis of migraine in pediatric patients. Paediatr Drugs. 2010;12:269-75.  
• Love JN, Sikka N. Are 1-2 tablets dangerous? Beta-blocker expo- sure in toddlers. J Emerg Med. 2004;26:309-14 

 



 

 Nepageidaujamas β blokatorių poveikis yra labai retas.  

 Kol kas pastebėtas tik 3 vaikams – 

 hipoglikemija (buvo susijusi taip pat su hipotermija)  

 keli bradikardijos atvejai.  

 

• Holland KE, Frieden IJ, Frommelt PC, Mancini AJ, Wyatt D, Drolet BA. Hypoglucemia in children taking propranolol for the treatment of infantile hemangioma. 
Arch Dermatol. 2010;146: 775-8. 

• Frieden IJ, Drolet BA. Propranolol for infantile hemangiomas: promise, peril, pathogenesis. Pediatr Dermatol. 2009;26: 642-4. 

 



 

Vartojant abu preparatus tiek pat laiko –  

veiksmingesnis propranololis. 

 

GLIUKOKORTIKOIDAI GKK β BLOKATORIAI 

• Li YC, McCahon E, Rowe NA, Martin PA, Wilcsek GA, Martin FJ. Successful treatment of infantile haemangiomas of the orbit with propranolol. Clin Experiment Ophthalmol. 
2010;38: 554-9. 

• Al Dhaybi R, Milet A, McCuaig C, Ospina L, Powel J. Treatment of periocular infantile hemangiomas with propranolol: a review of 17 cases. Pediatr Dermatol. 2010;26:665-6. 



Chirurginio gydymo metodai 

 
Lazerinė terapija.  

Paviršinėms, aiškiai ribotoms, proliferuojančios HA gydyti 

Pagreitina kraujagyslinio darinio regresiją 

Stebint HA vešėjimą + KS ar β blokatoriai.  

(+) paprasta procedūra, kurią galima kartoti kas 2 – 4 sav. 

Gydymo efektyvumas – nuo 77 iki 100 proc. 

(-) – audinių nekrozė, randai.  

 

 

 
• Zheng WJ, Zhou Q, Yang JX, et al. Treatment guideline for hemangiomas and vascular malformations of the head and neck. Published online 2009 in Wiley 

InterScience DOI: 10.1002/hed.21274 
• Michel JL. Treatment of hemangiomas with 595 nm pulsed dye laser dermobeam. Eur J Dermatol 2003;13: 136–141. 

 



Chirurginio gydymo metodai 

 Lazerinė terapija.  

Blykstės lempos indukuojamas dažų lazeris 

 (+) Selektyvi kraujagyslių destrukcija,  

 (+) Nepažeidžiamas odos sluoksnis.  

 (-) Neefektyvus poodinio ir gilesniuose 

sluoksniuose. 

 

Itrio aluminio granato, legiruoto neodimio jonais, 

lazeris  

 (+) didesnėms ir iki 2 cm gylyje esančioms 

HA gydyti. 

 

 

 
• Zheng WJ, Zhou Q, Yang JX, et al. Treatment guideline for hemangiomas and vascular malformations of the head and neck. Published online 2009 in Wiley 

InterScience DOI: 10.1002/hed.21274 
• Michel JL. Treatment of hemangiomas with 595 nm pulsed dye laser dermobeam. Eur J Dermatol 2003;13: 136–141. 

 



Radikalus chirurginis gydymas.  

Taikomas: 

 Kai darinys apima gerklas ar trachėją,  

 Darinys apima nosies galiuką ir lūpų sritį, 

 Kai yra sutrikęs regėjimas, 

 Sukelia šalia esančių organų destrukciją,  

 Jau gydytos HA defekto korekcijai,  

 Esant atsinaujinusiai ar išliekančiai ligai, 

 Pasikartojantis kraujavimas iš HA. 

 

 

 

Chirurginio gydymo metodai 

 

• Zheng JW, Zhou GY, Wang YA, Zhang ZY. Management of head and neck hemangiomas in China. Chin Med J (Engl) 2008;121:1037–1042. 

 

Prieš planuojamą radikalų gydymą 
•Angiografija 

•Embolizacija 



Grėsmingų hemangiomų gydymo taktika 

 Periorbitalinė HA.  
Gydymą pradėti β blokatoriu 

– propranololiu  

 

 

Darinys gali sumažėti jau per 

48-72 val. 

• Jadhav VM, Tolat SN. Dramatic response of propranolol in hemangioma: report of two cases. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2010;76:691-4. 

 

KT HA.  
Paviršinės ir vienpusės 

Tracheostomija 

Darinio pašalinimas lazeriu 

Studija. N=14 (propranololis)   

KT obstrukcija po 2 sav. – 21 proc. 

po 4 sav. – 14 proc. 

   

 

Dviejų preparatų vartojimas nėra racionalus. 

Daugumoje atliktų studijų greta propranololio buvo skiriami ir KS, tačiau… 



Patirtis LSMU KK ANG ligų KP 

 1 pacientė – 28 m. mot. (K.A.),  

~3 mėn. pasunkėjęs rijimas, atsiradęs darinys ryklėje. 

 VLS– burnaryklėje, kairėje už gomurinės tonzilės stebėtas 

melsvas, į HA panašus darinys, užimantis dalį užpakalinės ryklės 

sienos ir užpakalinį žiočių lanką. Darinys kontaktuoja su antgerkliu. 



 MR išvada – apie 2,2 x 1,5 cm dydžio, aiškių ribų, nevisai 

homogeniškos skiltėtos struktūros, intensyviai k/m kaupiantis 

darinys, pakitimai panašūs į burnaryklės HA.  

 Konsultuota gyd. kardiologo dėl gydymo propranololiu                

   25 mg x 2 k/d. 

 Po 2 mėn. subjektyviai įvertinta pacientės būklė (telefonu)  

pacientė išsako palengvėjusį rijimą, sutrikimų nebejaučia. 

 

 

Patirtis LSMU KK ANG ligų KP 
 



2 pacientė – 68 m. Mot. (R.B.),  

Kartais pasirodantis kraujas stipriai pakosėjus.  

VLS– kairėje liežuvio šaknies pusėje stebėtas į 

hemangiomą panašus darinys, kartu matyti išvešėjęs 

liežuvinės tonzilės audinys.  

Patirtis LSMU KK ANG ligų KP 

 



 MR tyrimo išvada –HA kairėje liežuvio šaknies pusėje. 

 Konsultuota gyd. kardiologo  propranololis 25 mg x 2 k/d 

 Pacientė sekama jau 8 mėn. – dinamikoje darinys nedidėja, 

kraujavimo epizodų nebuvo. 

 Ruošiamasi skirti antrą gydymo kursą propranololiu. 

 

Patirtis LSMU KK ANG ligų KP 

	



Išvados 

  β blokatoriai gali būti I pasirinkimo vaistas, gydant 

tiek vaikų, tiek suaugusiųjų galvos ir kaklo srities HA. 

 Prieš paskiriant gydymą β blokatoriais, būtina gyd. 

kardiologo konsultacija.  

 Chirurginis HA gydymas indikuotinas, kai gydymas 

vaistais yra neveiksmingas arba stebimi komplikuoti 

HA atvejai.  

 Reikalingi tolimesni (ypač suaugusiųjų) tyrimai, 

vertinant konservatyvaus ir chirurginio gydymo 

veiksmingumą. 

 



Daugiau informacijos 



Ačiū už dėmesį! 


