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CAZ CLINIC9

REZUMAT
Anomaliile vasculare reprezintă afecţiuni congenitale ale vaselor sanguine, fi ind clasifi cate din punct de vedere 
histologic, clinic, radiologic şi al comportamentului biologic în tumori vasculare şi malformaţii vasculare. He-
mangiomul infantil (HI) este cea mai frecventă tumoră vasculară benignă întâlnită la copil, fi ind prezentă la 10% 
din populaţie. Circa 40% din HI necesită tratament activ: HI cu risc vital, HI însoţite de tulburări funcţionale, HI 
ulcerate şi  HI ce antrenează un prejudiciu estetic major. După anul 2008 s-a folosit tot mai mult Propranololul ca 
tratament de primă linie al HI complicate, numeroase studii dovedind efi cacitatea acestuia în regresia mai mult 
sau mai puţin completă a tumorii şi un raport favorabil benefi cii/riscuri.
Prezentăm cazul unui nou-născut cu 2 formaţiuni tumorale vasculare prezente de la naştere, care au fost diag-
nosticate clinic şi ecografi c ca HI. Din cauza dimensiunilor mari, a potenţialului de creştere şi a riscurilor funcţionale 
s-a decis abord terapeutic activ şi s-a iniţiat tratamentul cu Propranolol. Evoluţia a fost favorabilă, înregistrându-se 
o importantă scădere în dimensiuni, fără complicaţii sau efecte adverse. La momentul actual se poate opta pentru 
o intervenţie chirurgicală (excizie) cu riscuri minime sau pentru supraveghere în vederea regresiei spontane.
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ABSTRACT
Vascular anomalies are congenital diseases of blood vessels classifi ed based on their histology, clinical presenta-
tion, radiological features and biological behavior in vascular tumors and vascular tumors and vascular malforma-
tions. Infantile hemangioma (IH) is the most common vascular benign tumor in infancy, occurring in 10% of the 
population. Around 40% of IHs require active treatment: life-threatening IHs, IHs with functional impairment, ulcer-
ated IHs and IHs with a risk of permanent scar or disfi gurement. After 2008 Propranolol was widely used as fi rst-
line treatment of complicated IHs, lot of studies proving its effi cacy in more or less complete regression of the tu-
mor and a good balance benefi ts/risks. 
We present the case of a neonate with two vascular tumors at birth which were diagnosticated clinical and with 
Doppler ultrasound as IHs. Because of the great dimensions, the great potential of rapid growth and of the func-
tional risks we’ve decided an active therapeutic approach and the initiation of treatment with Propranolol. The 
evolution was favorable, with an important shrinking of the tumor  without complications or adverse reactions. Now 
we can opt for surgical management (excision) with minimal risks or to “wait and see” for spontaneous regression.
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INTRODUCERE

Anomaliile vasculare reprezintă afecţiuni con-
ge nitale ale vaselor sanguine clasifi cate din punct 
de vedere histologic, clinic, radiologic şi al com-
por tamentului biologic în tumori vasculare şi mal-

formaţii vasculare. Tumorile vasculare cresc prin 
hiperplazie celulară (în principal endotelială), iar 
malformaţiile vasculare reprezintă anomalii locali-
zate de morfogeneză vasculară ale sistemelor capi-
lar, venos, limfatic şi/sau arterial. (1)
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Hemangioamele infantile reprezintă cea mai 
frec ventă tumoră vasculară a copilăriei. Ele apar la 
câteva zile sau săptămâni dupa naştere spre deose-
bire de hemangioamele congenitale care sunt pre-
zente de la naştere. Malformaţiile vasculare sunt 
pre zente de la naştere, cresc lent, nu involuează 
niciodată şi au caracter infi ltrativ distructiv. (1)

Prezentăm cazul unui nou-născut cu 2 formaţiuni 
tumorale vasculare prezente de la naştere diagnos-
ticate ca HI şi tratate cu Propranolol. 

PACIENT, METODĂ ŞI REZULTATE

Nou-născutul M.C., de sex feminin, se prezintă 
la consult chirurgical la vârsta de 3 săptămâni pen-
tru 2 formaţiuni tumorale prezente de la naştere, 
localizate în regiunea lombară dreaptă şi, respectiv, 
latero-toracic drept inferior. La examenul clinic se 
constată o formaţiune tumorală de circa 7/5 cm 
suprapusă pe coloana toracolombară şi cu extensie 
în regiunea lombară dreaptă, şi una de circa 6/4 cm, 
situată laterotoracic drept inferior, elevate circa 2 
cm, imobile pe planurile profunde, cu o consistenţă 
fermă, nedureroase, nonpulsatile, cu tegumente su-
pra  iacente integre, colorate albastru-violaceu (Fig. 
1). Formaţiunile au fost prezente de la naştere şi au 
crescut proporţional cu creşterea copilului. Din an-
tecedente reţinem nou-născut la termen, naştere 
nor  mală, fără complicaţii intra-, peri- sau post-
partum. Probele de laborator (Hb, număr trombocite, 
probe de coagulare şi VSH) au fost normale. S-a 
prac ticat ecografi a de părţi moi (Fig. 2), care a evi-
denţiat voluminoase formaţiuni nodulare, etalate 
din plan hipodermic până la nivelul peretelui pos-
terior, ajungând în contact cu organele parenchi ma-
toase retroperitoneale, cu grosime între 1 şi 2 cm, 
ce infi ltrează musculatura dorsală (muşchii para-
spinali de partea dreaptă şi musculatura intercostală), 

determină estomparea capsulei hepatice şi nu infi l-
trează capsula renală, disecă pediculul vertebral de 
partea dreaptă, fără a invada spaţiul ependimal, cu 
interfeţe osoase indemne (coaste, pediculi verte-
brali). Ambele formaţiuni prezintă numeroase 
trasee lichidiene cu grosime de până la 2,2 mm. 
Exa  menul Doppler evidenţiază pletoră de vase 
malformate, turbionare, turbulente, dispuse inegal, 
cu multiple comunicări cu vasele profunde şi ex-
tensie în profunzime a vaselor malformate dorsale 
(burează spaţiul perirenal şi pararenal posterior, co-
munică cu plexurile venoase paravertebrale). Va-
sele malformate prezintă atât pattern venos, cât şi 
arterial, cu velocităţi între 7-68 cm/sec. Prezenţa de 
semnal turbulent sugerează existenţa fi stulelor ar-
teriovenoase. Ultrasonografi a abdominală şi trans-
fontanelară nu evidenţiază leziuni de tip vascular.

În urma examenului clinic şi ecografi c se sta bi-
leşte diagnosticul de hemangiom infantil profund şi 
se instituie tratament cu Propranolol după evaluare 
cardiologică (măsurare tensiune arterială şi frec-
venţă cardiacă, electrocardiogramă şi ecografi e de 
cord) şi determinarea glicemiei. Se începe trata-
men tul la vârsta de 2 luni cu 1 mg/kgc/zi şi se con-
tinuă cu 1,5 mg/kgc după 1 lună sub atenta moni to-
rizare a pulsului şi tensiunii arteriale timp de 1 an. 
Sugarul nu a prezentat reacţii adverse pe parcursul 
tratamentului şi s-a constatat regresia treptată a for-
maţiunilor tumorale. La vârsta de 1 an şi 3 luni se 
constată clinic dispariţia aproape în totalitate a 

FIGURA 1. Aspectul clinic al tumorilor la vârsta de 3 
săptămâni

FIGURA 2 (A şi B). Examen ultrasonografi c la vârsta de 
3 săptămâni
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formaţiunilor tumorale, cu persistenţa unei zone 
dis cret denivelate corespunzător formaţiunii tumo-
rale lombare, violacee, cu dimensiuni reduse (dia-
metru maxim 5 cm), consistenţă comparabilă cu a 
zonelor adiacente, fără modifi cări tegumentare. 
Exa menul ecografi c evidenţiază o marcată amelio-
rare a formaţiunilor vasculare (Fig. 3). Formaţiunea 
lombară prezintă grosime maximă de 7,6 mm, con-
tur net faţă de structurile adipoase adiacente şi faţă 
de structurile fasciale musculare şi capsulare, as-
pect buretos, intralezional, existând lacuri venoase 

ţiunii tumorale lombare, iar ultrasonografi a de părţi 
moi evidenţiază evoluţie global pozitivă, cu dimi-
nuarea semnalului Doppler la nivelul lacurilor ve-
noase, cu velocităţi extrem de reduse şi reducerea 
diametrelor şi cu menţinerea comunicării cu două 
vase provenite din musculatura paravertebrală, ex-
trem de gracile, fără caracter malformativ, cu velo-
citate maximă 25 cm/s (Fig. 5). 

A 

B 

FIGURA 3 (A şi B). Examen ultrasonografi c după 13 
luni de tratament cu Propranolol

depresibile cu calibru de până la 3,2 mm, cu fl ux 
Doppler decelabil inconstant şi cu regim presional 
redus, cu estomparea comunicărilor cu structurile 
pro funde, cu excepţia unui vas central arterial pro-
venit din reţeaua spinală, cu velocitate redusă (11 
cm/s) şi velocitate redusă la nivelul venelor (1,6 
cm/s). Formaţiunea laterotoracică se menţine în 
plan profund, muscular, disecând fasciculele mus-
cu lare, fără a ajunge în contact cu structurile hepa-
tice sau renale; hipodermul este intact, cu grosimea 
de 7,3 mm, etalată transversal pe lungime de 5 cm. 
Lacurile venoase intramusculare au grosime de 
până la 3,3 mm şi prezintă velocităţi reduse (1-2 
cm/s). Ţinând cont de evoluţia clinică şi ecografi că, 
se decide întreruperea tratamentului şi supraveghere 
clinică şi ecografi că. Întrucât examenul clinic şi 
ecografi c efectuat după 6 luni evidenţiază aspect 
constant faţă de examenul anterior, dar cu reapariţia 
unui vas de comunicare între formaţiunea mediană 
şi planul paravertebral spinal, s-a luat în considerare 
posibilitatea unei recăderi sau a unei faze proli-
ferative prelungite şi s-a decis reluarea tratamentului 
cu Propranolol în doză de 2 mg/kgc. După 4 luni de 
tratament examenul clinic evidenţiază aspect cons-
tant (Fig. 4), fără creşterea în dimensiuni a for ma-

FIGURA 4. Aspectul clinic la vârsta de 2 ani şi 3 luni

FIGURA 5. Examen ultrasonografi c la vârsta de 2 ani şi 
3 luni

DISCUŢII

În anul 1996 Societatea Internaţională pentru 
Stu diul Anomaliilor Vasculare (ISSVA) a adoptat 
în cadrul workshop-ului de la Roma un sistem de 
clasifi care al anomaliilor vasculare în 2 mari grupe: 
tumori vasculare şi malformaţii vasculare (2). Tu-
mo rile vasculare includ hemangioamele infantile, 
hemangioamele congenitale (RICH – hemangioame 
infantile rapid involutive şi NICH – hemangioame 
infantile non-involutive), hemangioedoteliomul ka-
po si form şi angiomul „tufted“. Malformaţiile vas-
culare sunt clasifi cate în malformaţii vasculare cu 
fl ux scăzut (capilare, venoase, limfatice), cu fl ux 
rapid (malformaţii arteriale, fi stule arteriovenoase, 
malformaţii arteriovenoase) şi malformaţii vascu-
lare complexe-combinate (capilaro-venoase, capilaro-
limfatice, capilaro-limfatico-venoase, limfatico- 
ve noase, capilaro-arterio-venoase, limfatico-arterio-
venoase). 
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Hemangiomul infantil reprezintă cea mai frec-
ventă tumoră vasculară a nou-născutului, apărând 
la circa 10% din populaţie (1). Sunt tumori benigne, 
GLUT1 pozitive, rar fi ind prezente de la naştere, de 
obicei dezvoltându-se în primele săptămâni de 
viaţă, dar putând prezenta leziuni precursoare (tele-
angiectazii, zone de paloare sau macule albăstrui).
(3) Se caracterizează evolutiv printr-o fază de pro-
liferare cu o creştere rapidă a tumorii în primele 6-8 
luni de viaţă sau chiar până la 12-24 de luni în 
formele profunde, urmată de o fază de involuţie în 
care se produce regresia spontană, lentă şi pro gre-
sivă încheiată la vârsta de 7-10 ani. Hemangio en-
doteliomul congenital reprezintă o tumoră vasculară 
GLUT1 negativă care se dezvoltă in utero, fi ind 
pre  zentă de la naştere. Hemangioamele congenitale 
rapid involutive (RICH) sunt tumori complet ma-
turate prenatal, regresează spontan începând cu 
primele zile după naştere, regresia fi ind încheiată în 
3 luni – 1 an. Hemangioendoteliomul congenital 
noninvolutiv (NICH) poate fi  doar parţial dezvoltat 
la naştere, prezintă o creştere progresivă în primii 
anii (accentuată de infecţii) şi persistă toată viaţa, 
fi ind posibilă în cursul fazei active o tranziţie spre 
hemangioendoteliom Kaposi-like (4). Malforma-
ţiile vasculare cele mai frecvente sunt cele limfatice, 
capilaro-venoase, venoase şi arteriovenoase (1). 
Mal  formaţiile venoase şi limfaticovenoase pot fi  
prezente de la naştere, dar pot fi  observate mai 
târziu. Ele persistă şi progresează lent, proporţional 
cu creşterea copilului, putând prezenta o creştere 
rapidă la pubertate, sarcină sau posttraumatic. Mal-
formaţiile limfatice sunt de obicei evidente de la 
naştere şi majoritatea sunt prezente la vârsta de 2 
ani (5). Malformaţiile arteriovenoase sunt mal for-
maţii cu fl ux crescut care sunt frecvent staţionare 
pentru ani de zile şi se măresc apoi proporţional cu 
creş terea copilului, având caracter infi ltrativ şi dis-
tructiv la nivelul ţesuturilor moi şi al oaselor (1). 

O mare parte din anomaliile vasculare şi în spe-
cial HI pot fi  diagnosticate clinic pe baza istoricului 
şi a examenului fi zic, nefi ind necesare investigaţii 
imagistice (1,5). În cazul formelor profunde sau 
sub cutanate de hemangioame, un examen ecografi c 
gray-scale şi Doppler şi/sau MRI sau chiar biopsia 
pentru evidenţierea markerului GLUT 1 în caz de 
dubiu pot fi  necesare pentru diagnostic diferenţial 
(1,5,6). 

În cazul clinic prezentat există elemente de is-
toric (prezenţa de la naştere a leziunilor) şi pre-
zentare clinică care fac difi cilă stabilirea cu certi-
tudine a diagnosticului. Prezenţa de la naştere a 
formaţiunii tumorale şi examenul fi zic pot sugera 
un hemangiom congenital sau o malformaţie ve-

noasă. Examenul ecografi c fi ind sugestiv pentru HI 
(mase solide hipervasculare, cu densitate vasculară 
crescută şi vase ce prezintă atât pattern venos, cât şi 
arterial) şi, având în vedere dimensiunea mare a 
leziunilor, s-a preferat o atitudine terapeutică activă 
şi s-a ales din variantele de tratament actuale terapia 
cu Propranolol.

După ce în 2008 Leaute-Labreze et al au publicat 
pentru prima oară un raport despre efi cacitatea Pro-
pranololului în tratamentul HI (7), acesta a început 
să fi e folosit tot mai mult ca tratament de primă 
linie în cazul hemangioamelor cu risc, majoritatea 
studiilor publicate raportând rezultate pozitive. 
Într-un review publicat în 2013 care a analizat 
rezultatele a 41 de studii (1.264 de pacienţi), publi-
cate între iunie 2008 şi iunie 2012, cu privire la 
efi cacitatea şi efectele adverse ale Propranololului, 
rata medie de răspuns pozitiv a fost de 98%, doza 
medie folosită a fost de 2,1 mg/kgc/zi, tratamentul 
a fost iniţiat la o vârstă medie de 6,6 luni, durata 
medie de tratament a fost de 6,4 luni, rata medie de 
rebound de 17% şi efectele adverse severe au fost 
rare, apărând la mai puţin de 1% din pacienţi (8). 
Indicaţia primară de tratament în studiile publicate 
a fost riscul funcţional şi estetic, ulcerarea, com-
plicaţiile cu risc vital, distribuţia segmentară, stre-
sul psihosocial, creşterea rapidă şi evitarea proce-
durilor chirurgicale agresive (8). Fiind un tratament 
recent introdus şi neexistând încă protocoale apro-
bate de FDA, este greu de stabilit durata de trata-
ment şi posibilitatea de recurenţă după întreruperea 
tratamentului. Oprirea tratamentului înainte de vârsta 
de 1 an pare să crească riscul de rebound în spe cial 
în cazul HI cu componentă subcutanată im portantă 
a căror fază proliferativă poate continua până la 1 
an şi chiar după (9). 

Sunt descrise în literatură şi cazuri de rezistenţă 
la tratament sau de recidive tardive la distanţă de la 
întreruperea tratamentului. În ciuda efectului favo-
rabil al Propranololui pe reducerea dimensiunii HI, 
la până la 50% din pacienţi e nevoie de terapie ad-
juvantă (7). Durata tratamentului trebuie indivi dua-
lizată în funcţie de pacient şi tipul hemangiomului, 
mulţi pacienţi necesitând tratament de 1 an şi chiar 
mai mult (10). Reacţiile adverse bine cunoscute ale 
Propranololului – hiperreactivitatea bronşică, hipo-
glicemia, hipotensiunea simptomatică şi bradicardia 
sunt rare la dozele folosite pentru tratamentul HI 
(8). Cele mai comune efecte adverse observate au 
fost tulburările de somn şi acrocianoza (8). În 
Franţa, la ora actuală, tratamentul se face conform 
recomandărilor Agenţiei Naţionale de Securitate a 
Medicamentului (ANSM): instituirea tratamentului 
se face în spital, cu monitorizarea funcţiilor car-
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diace, nu mai devreme de ziua 35 de viaţă (vârstă 
corectată în caz de prematuritate), bilanţul pretera-
peutic include ecografi a cardiacă, măsurarea ten-
siunii arteriale, frecvenţei cardiace, a ritmului res-
pirator şi a glicemiei, tratamentul se începe cu doza 
de 1 mg/kgc/zi în două prize (dimineaţa şi seara), 
pacientul fi ind urmărit timp de 4 ore pentru a decela 
eventuale efecte adverse (cu măsurarea la fi ecare 
oră a tensiunii arteriale, a frecvenţei cardiace şi a 
ritmului respirator şi, respectiv, EKG şi măsurarea 
glicemiei la 2, respectiv 4 ore după administrarea 
medicaţiei), doza se creşte la 2 mg/kgc/zi la o săp-
tămână de la iniţierea tratamentului, se poate face o 
creştere a dozei la 3 mg/kgc/zi în cazul unui răspuns 
terapeutic insufi cient şi în cazul HI volu minoase, 
tratamentul se continuă ambulator cu reevaluare 
lunară pentru reajustarea dozei la greutatea corpo-
rală şi se menţine până la sfârşitul perioadei de 
creştere a HI (de obicei până la vârsta de 1 an). Se 
reevaluează pacientul la 12 şi 24 de luni de la în-
treruperea defi nitivă a tratamentului. Tratamentul 
este contraindicat în caz de astm, bradicardie, hipo-
tensiune arterială, nou-născut alimentat la sân de 
mamă afl ată sub tratament cu betablocante, feno-
mene Raynaud sau probleme arteriale periferice, 

predispoziţie la hipoglicemie (6). Într-o conferinţă 
de consens ţinută în decembrie 2011 în SUA, se 
menţionează posibilitatea instituirii tratamentului 
cu Propranolol în ambulator în cazul nou-născuţilor 
la termen şi fără factori de risc, utilizarea unei 
soluţii orale de propranolol hydrochloride de 20 
mg/5 ml şi administrarea dozei zilnice medii de 2 
mg/kgc/zi divizată în 3 doze, cu un interval minim 
de 6 ore între doze (11).

În cazul prezentat, luând în considerare dimen-
siunea mare a tumorilor încă de la naştere şi poten-
ţialul de creştere rapidă în faza proliferativă, s-a 
impus adoptarea unei atitudini terapeutice active. 
Având în vedere amploarea şi riscurile unei inter-
venţii chirurgicale, s-a optat pentru instituirea trata-
mentului cu Propranolol. Evoluţia a fost favorabilă, 
cu importantă scădere în dimensiuni, dar fără dis-
pariţie completă (răspuns parţial), a formaţiunilor 
tumorale şi nu s-au constatat efecte adverse pe par-
cursul tratamentului. În momentul prezent se ia în 
considerare posibilitatea intervenţiei chirurgicale 
pen tru îndepărtarea hemangioamelor restante, dar 
şi posibilitatea unei supravegheri atente până la re-
gresia spontană. 
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