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HEMANGIOM INFANTIL DEZVOLTAT
LA LOCUL VACCINĂRII BCG
Infantile hemangioma arising at a site of BCG vaccination
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REZUMAT
Hemangiomul infantil (HI) reprezintă cea mai frecventă tumoră vasculară întâlnită la sugari şi copii (1). HI sunt
tumori benigne care apar de obicei la câteva zile sau săptămâni după naştere, dar unele pot prezenta leziuni
precursoare precum: macule hipopigmentate, roz-albăstrui sau albastre, teleangiectazii sau leziuni tip port-wine
stain. Vaccinul BCG (Bacil Calmette Guerin) este vaccinul curent folosit pentru profilaxia tuberculozei. A fost folosit
pentru prima dată în 1921. Au fost descrise diferite reacţii şi complicaţii locale cutanate la locul de injectare sau la
distanţă. Descriem un caz de HI apărut la locul vaccinarii BCG la un sugar, situaţie care nu a mai fost raportată în
literatură.
Cuvinte cheie: hemangiom infantil (HI), vaccinare BCG

ABSTRACT
Infantile hemangioma (IH) is the most common vascular tumour of infancy and childhood (1). His are benign tumours that appears usually days or weeks after birth, but some of them show precursor lesions such as anemic,
reddish-blue or blue maculae, telangiectasias and port-wine stain lesions. Bacille Calmette Guerin (BCG) is the
current vaccine for tuberculosis. It was first used in 1921. There were described different cutaneous reactions or
complications at the injection site or at distance. We describe a case of IH arising at the site of BCG vaccination
in an infant, situation which has not been reported in the literature
Keywords: infantile hemangioma, BCG vaccination

INTRODUCERE
Hemangiomul infantil (HI) este cea mai comună
tumoră vasculară a sugarului şi copilului (1). HI
sunt tumori benigne care apar la zile sau săptămâni
de la naştere, dar unele pot prezenta leziuni precursoare precum: macule hipopigmentate, roz-albăstrui sau albastre, teleangiectazii şi leziuni tip
„port-wine-stains“. Hemangioamele au o evoluţie
naturală unică. Faza iniţială proliferativă este caracterizată printr-o creştere rapidă a tumorii în primele

6-8 luni de viaţă în cazul hemangioamelor superficiale şi 12 luni în cazul hemangioamelor profunde
(2,3). Faza de involuţie este caracterizată prin rezoluţia spontană lentă şi progresivă în circa 1-5 ani,
frecvent persistând mase fibro-grăsoase reziduale
(2,4) şi/sau piele atrofică şi teleangiectazii reziduale.
Datorită progreselor făcute în înţelegerea patogeniei
hemangioamelor, faza clasică de platou este discutabilă şi este mai realist a se considera că este vorba
de o tranziţie dinamică între faza de proliferare şi
cea de involuţie. În faza de creştere predomină
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factorii proliferativi. Când factorii care induc apoptoza celulară încep să acţioneze, se declanşează involuţia. Clinic, în momentul în care hemangioamele
încep să prezinte modificări superficiale caracteristice fazei precoce de involuţie (scăderea intensităţii
culorii) componentele profunde încă par să continue
să crească (3). Regresia completă a HI apare în
peste 70% din cazuri până la vârsta de 7 ani, cu
ameliorare continuă în restul cazurilor până la 1012 ani (5).
Vaccinul folosit curent pentru profilaxia tuberculozei este vaccinul BCG. A fost folosit pentru
prima oară în 1921. BCG-ul este considerat un vaccin sigur, cu o incidenţă scăzută a efectelor adverse.
Au fost descrise variate reacţii cutanate sau complicaţii la locul injectării sau la distanţă. Complicaţiile
BCG sunt bine cunoscute în toate regiunile din lume unde se administrează de rutină această vaccinare, incidenţa lor fiind de 0,1-1,7%. Reacţiile adverse moderate sunt considerate parte a procesului
normal de reacţie la vaccinare. (6)
Prezentăm un caz de HI apărut la un sugar la
locul vaccinării BCG.

FIGURA 1. Aspectul clinic la prezentare

PACIENT, METODĂ ŞI REZULTATE
Un sugar de sex masculin în vârstă de 3 luni se
prezintă la Clinica de Chirurgie Pediatrică în noiembrie 2012 pentru o formaţiune tumorală roşie
situată în 1/3 superioară a braţului stâng la locul de
vaccinare BCG. A fost evaluat iniţial de către pneumoftiziologul pediatru pentru suspiciunea de
BCG-ită. Leziunea a apărut la vârsta de 3 săptămâni
sub forma a 3 macule roşii care au evoluat rapid
spre o formaţiune tumorală supradenivelată de culoare roşu-aprins.
Examenul fizic a evidenţiat o formaţiune tumorală protruzivă, solitară, cu dimensiuni de 1,5/1,5/
0,5 cm, relativ bine delimitată, de culoare roşu-aprins,
fără ulcerare sau sângerare. (Fig. 1) Tumora era de
consistenţă fermă, nedureroasă la palpare şi cu ţesuturile subiacente şi perilezionale aparent neinfiltrate. Testele de laborator (concentraţia de hemoglobină, numărul de trombocite, probele de coagulare
şi VSH-ul) şi radiografia pulmonară au fost în
limite normale. Istoricul leziunii şi aspectul clinic
au sugerat diagnosticul de HI.
Decizia a fost de excizie chirurgicală a tumorii
şi s-a practicat sub anestezie generală excizia totală
(Fig. 2) folosind o incizie lenticulară cu sutura liniară a plăgii. Rezecţia a fost făcută în ţesut macroscopic sănătos. Hemostaza completă s-a efectuat
folosind diatermia bipolară. Evoluţia postoperatorie

FIGURA 2. Piesa de rezecţie

FIGURA 3. Aspectul clinic la 1 an după excizie

a fost simplă, fără complicaţii locale. La un an după
intervenţia chirurgicală nu sunt semne de recidivă
locală. (Fig. 3).
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Examenul histopatologic a evidenţiat proliferarea lobulară de vase capilare turgescente, compacte,
cu formare de structuri nodulare, dens celulare
(Fig. 4); proliferările vasculare sunt localizate în
derm şi pătrund în hipoderm (Fig. 5). Peri- şi intratumoral sunt prezente focare de infiltrat inflamator
limfocitar şi de inflamaţie granulomatoasă cu histi-

FIGURA 7. CD34 pozitiv în endoteliu. CD34X400

FIGURA 4. Proliferare lobulară a capilarelor in derm.
HE X100

FIGURA 8. Celulele endoteliale tumorale sunt pozitive
pentru Glut 1. Glut 1X400

FIGURA 5. Proliferare vasculară cu endoteliu
turgescent cu extindere în hipoderm. HEX400

FIGURA 9. Celulele Langhans şi histiocitele sunt
pozitive pentru CD68. CD68X100

FIGURA 6. Focare de infiltrat inflamator granulomatos
cu histiocite multinucleate tip Langhans. HEX400

ocite multinucleate tip Langhans (Fig. 6). Testele
imunohistochimice au fost pozitive pentru CD34
(Fig. 7) şi GLUT-1 (Fig. 8) în celulele endoteliale
vasculare şi pentru smooth muscle actin (SMA) în
pereţii vaselor sanguine tumorale. CD68 a fost pozitiv în histiocite dispersate din inflamaţia granulomatoasă nodulară şi celulele Langhans gigante
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(Fig. 9); Langerina şi CD1a au fost pozitive în rare
histiocite Langerhans din epiderm şi focal din derm.
Prezentarea clinică şi caracteristicile histopatologice şi imunohistochimice susţin diagnosticul de
hemangiom infantil în fază proliferativă. Inflamaţia
granulomatoasă cu celule Langhans are carateristicile reacţiei locale normale determinată de injectarea intradermică a bacilului tuberculos bovin atenuat.

DISCUŢII
HI sunt tumori vasculare a căror incidenţă estimată la sugari este de 4-10% (4). Aceste tumori implică proliferarea de celule endoteliale benigne.
Patogenia HI nu este încă elucidată. Există diverse
ipoteze privind etiologia şi fiziopatologia HI. O teorie susţine că HI se dezvoltă din celule stem (hemangioma derived stem cells CD133+) şi că hipoxia stimulează proliferarea lor. O actualizare
recentă în ceea ce priveşte patogenia şi terapia susţine ipoteza că HI îşi au originea în celule endoteliale
progenitoare (CD133+) care sunt stimulate şi proliferează în condiţii de hipoxie (8). Teoriile extrinseci
susţin dezvoltarea leziunii prin vasculogeneză şi/
sau angiogeneză stimulate de factori de mediu
precum hipoxie, estrogeni, citokine etc. Unii autori
au evidenţiat un efect sinergic al stimulării estrogenice şi hipoxiei pe celulele endoteliale, care ar
putea explica creşterea rapidă a HI în perioada perinatală (9). O altă teorie susţine originea placentară
a HI şi anume embolizarea celulelor endoteliale
placentare la făt. Această teorie este susţinută de
faptul că HI şi vasele placentei prezintă numeroşi
markeri imunohistochimici comuni: proteina transportoare de glucoză 1(GLUT-1), antigenul Lewis
Y, merosina, FcyRII etc. (10). Există studii moleculare genetice care nu au evidenţiat existenţa microhimerismului maternofetal la copiii cu HI solitar
(11). Unii autori sugerează că hipoxia cutanată indusă de traumatisme declanşează neovascularizaţia
(angiogeneza şi vasculogeneza) şi duc la formarea
de HI (12). Nici una din ipoteze nu este universal
acceptată.
Din datele cunoscute nu există raportări privind
dezvoltarea unui HI la locul de vaccinare BCG sau
cu alt tip de vaccin.

După vaccinarea BCG există reacţii locale normale, dar şi reacţii adverse sau complicaţii. Răspunsul cutanat la imunizarea BCG constă de obicei în
apariţia unei papule inflamatorii care se dezvoltă la
2-4 săptămâni de la vaccinare. Aceasta evoluează
spre formarea unei ulceraţii care se vindecă în circa
3 luni de la apariţie, lăsând o mică cicatrice (13).
Limfadenopatia regională în absenţa eritemului şi
formării de veziculă local este considerată, de asemenea, reacţie normală postvaccinală (14). Au fost
descrise diferite complicaţii cutanate nespecifice
după vaccinarea BCG. Acestea pot apărea la locul
vaccinării: eritem, ulcerare, formare de vezicule,
cicatrice hipertrofice, cheloid, granuloame, leziuni
eczematoase sau pot fi erupţii generalizate: eritem
nodos, herpes zoster, erupţii acneiforme, urticarie,
eritem polimorf, toxidermie etc. (15). Complicaţiile
specifice ale vaccinării BCG (BCG-ite) includ:
limfadenita supurativă, abcese localizate şi, foarte
rar, BCG-ita diseminată, care este cea mai serioasă
reacţie adversă la vaccinarea BCG (16). Complicaţiile cutanate specifice au caracteristicile clinice şi
histologice ale tuberculozei cutanate: supuraţie excesivă, ulceraţie prelungită cu limfadenopatie severă, scrofuloderma, lupus vulgaris, lichen scrofulus,
tuberculoză verucoasă şi lichen nitidus (17). Într-un
review al literaturii am găsit raportări de reacţii adverse şi leziuni cutanate rare apărute după vaccinarea BCG: granulom de corp străin determinat de
glutamatul monosodic din compoziţia vaccinului
(18), reacţie granulomatoasă întârziată (19), leziuni
psoriazice (20), eritem fix postmedicamentos (21),
hemangiom tip „tufted angioma“ (22), granulom
inelar (23), granulom BCG apărut în cursul bolii
Kawasaki (24), sarcoidoză juvenilă (25).

CONCLUZII
Cazul prezentat, cu HI apărut la locul vaccinării
BCG, pare să fie o coincidenţă ţinând cont că nu
există raportări privind dezvoltarea HI la locul unei
vaccinări (BCG sau alt vaccin) şi nici teorii patogenice care să sugereze o posibilă legătură între HI şi
vaccinarea BCG.
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