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a b s t r a c t

Infantile hemangiomas are the most common benign tumours in children. Although

most hemangiomas can regress spontaneously in early childhood, some of them require

treatment due to ulceration, bleeding, aesthetic deformity or impaired functions such as

breathing or vision. Propranolol, a nonselective b-blocker, is currently first line therapy

for treatment of head and neck hemangiomas that cause functional defects or significant

disfigurement. The exact mechanism of propranolol action in hemangiomas treatment

remains unclear. This paper presents review of current knowledge on propranolol in the

treatment of infantile hemangiomas.
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� b-Blocker
Wstęp

Naczyniaki dziecięce są najczęściej występującymi guzami
u dzieci, stwierdzanymi u 4–10% niemowląt [1]. Szczególnie
często występują u wcześniaków (u 30%) i trzykrotnie czę-
ściej u dziewczynek niż u chłopców [2, 3].

Naczyniaki pojawiają się w ciągu pierwszych tygodni
życia, a około 30% przypadków obecnych jest bezpośrednio
po porodzie. 60% z nich zlokalizowanych jest w obrębie głowy
i szyi [3]. W pierwszym roku życia, w fazie proliferacyjnej,
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wykazują różnie nasilony wzrost. W następnym okresie
naczyniaki ulegają stopniowej inwolucji [4]. Około 50% tych
zmian ulega regresji do 5. roku życia, pozostałe cofają się
do około 12. roku życia [5]. Z tego powodu większość
naczyniaków nie wymaga leczenia. Jest ono natomiast ko-
nieczne w około 10% przypadków m.in. z powodu dużych
defektów kosmetycznych, zaburzeń czynnościowych dotyczą-
cych narządu wzroku, owrzodzeń, krwawień, martwicy czy
zwężenia dróg oddechowych [6, 7] (Ryc. 1). Szczególne niebez-
pieczeństwo związane jest z obecnością naczyniaka w okolicy
podgłośniowej krtani, gdzie postępujący wzrost w okresie
ersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
x: +48 85 7450 832.
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Ryc. 1 – Wskazania do leczenia propranololem w naczyniakach głowy i szyi
Fig. 1 – Indications for propranolol treatment of head and neck hemangiomas
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proliferacji powoduje zagrażające życiu zwężenie dróg odde-
chowych.

Celem leczenia naczyniaków jest zatrzymanie ich dal-
szego wzrostu, przyspieszenie regresji i zapobiegnięcie zabu-
rzeniom czynnościowym pojawiającym się wraz z ich
powiększaniem.

W leczeniu naczyniaków dziecięcych stosowano różne
metody. W postępowaniu zachowawczym wykorzystywano
steroidy, interferon a2A oraz vinkrystynę. Czasem konieczne
było usunięcie zmiany poprzez chirurgię klasyczną lub
z użyciem lasera. Mimo licznych metod leczenia wyniki nie
zawsze były zadowalające, a działania uboczne zmuszały
często do przedwczesnego wstrzymania leczenia. Obecnie
w terapii naczyniaków dziecięcych lekiem z wyboru jest
propranolol. Lek ten jest dobrze tolerowanym, nieselektyw-
nym blokerem receptorów b1- i b2-adrenergicznych, często
stosowanym również u dzieci ze wskazań kardiologicznych.
Omówienie

Wpływ propranololu na zahamowanie wzrostu i regresję
naczyniaków został odkryty przypadkowo i opisany po raz
pierwszy w 2008 roku przez Léauté-Labrèze i wsp. [8].
Propranolol zastosowano u dziecka z naczyniakiem nosa
z powodu kardiomiopatii przerostowej, która była następ-
stwem długotrwałej steroidoterapii. Już po krótkim okresie
leczenia zauważono inwolucję naczyniaka. Po doniesieniach
Léauté-Labrèze i wsp. opisywanych jest coraz więcej przy-
padków naczyniaków leczonych z powodzeniem b-blokerem.
Według Katona i wsp. [9] po zastosowaniu propranololu
najlepsze efekty obserwowane są w pierwszym tygodniu
leczenia. W późniejszym okresie poprawa postępuje dużo
wolniej. Już po pierwszych godzinach leczenia widoczna jest
zmiana zabarwienia naczyniaka, spadek jego napięcia,
a przypadku naczyniaka podgłośniowego zmniejszenie
duszności i stridoru. Te pierwsze efekty leczenia są najpraw-
dopodobniej następstwem wpływu propranololu na skurcz
naczyń krwionośnych. W badaniach Holmes i wsp. [10] po
zastosowaniu propranololu doszło do zatrzymania prolifera-
cji naczyniaka u 74% pacjentów w ciągu 48 godzin i u 97%
w ciągu pierwszych 2 tygodni. W badaniach tych samych
autorów cechy regresji zmiany obserwowane były u 55%
przypadków po 2 tygodniach leczenia, a po 4 tygodniach
u 71%. Szybkie zatrzymanie proliferacji naczyniaków uzys-
kano w sumie u 100% badanych, natomiast regresja zmiany
obserwowana była u 87% pacjentów. W niektórych bada-
niach ustępowanie naczyniaków obserwowane było u 100%
leczonych dzieci [11, 12].

Dokładny mechanizm działania propranololu na naczy-
niaki jest niejasny. Bierze się pod uwagę jego wpływ na
skurcz naczyń, o czym świadczy szybka zmiana zabarwienia
naczyniaków i spadek ich napięcia [8]. Uważa się również,
że propranolol może działać hamująco na proces angioge-
nezy poprzez wpływ na zmniejszenie produkcji 2 głównych
czynników proangiogenetycznych: czynnika wzrostu śród-
błonka naczyń (VEGF) i zasadowego czynnika wzrostu
fibroblastów (bFGF), które w fazie proliferacyjnej są odpowie-
dzialne za wzrost liczby naczyń wyścielonych kilkoma
warstwami komórek śródbłonka [8]. Publikowane są również
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dane, które wskazują, że propranolol działa hamująco na
wydzielanie MMP-9 (matrix metalloproteinase-9) oraz ekspresję
HBMEC (human brain microvascular endothelial cells). Oba te
czynniki odgrywają istotną rolę w procesie angiogenezy [13].
Podejrzewa się również, że propranolol może wpływać na
indukcję apoptozy komórek śródbłonka, co tłumaczy nie
tylko zahamowanie wzrostu, ale również trwałą regresję
zmiany [8].

Decyzja o podjęciu leczenia naczyniaka propranololem
zależy od wieku dziecka, szybkości wzrostu zmiany, jej
rozległości i lokalizacji, współistniejących chorób, a także od
stopnia zrozumienia problemu przez rodziców, którzy
muszą wykazywać chęć współpracy w procesie leczenia.

Najczęściej stosowana jest doustna terapia propranolo-
lem. W Polsce dostępne są tabletki po 10 i 40 mg. Ze
względu na konieczność podawania małych dawek lek jest
robiony na receptę w postaci dzielonego proszku. Tuż przed
podaniem propranolol jest rozpuszczany w niewielkiej ilości
wody. Według Tan i wsp. [14], najmniejszą dawką wymaganą
do osiągnięcia przyspieszonej inwolucji jest 1,5–2 mg/kg
m.c./24 godz. Najczęściej stosowaną dawką terapeutyczną
jest 2 mg/kg m.c./24 godz. w 2 lub 3 dawkach podzielonych.
Dawka początkowa zwykle wynosi 0,5–1 mg/kg m.c./24
godz. i jeżeli jest dobrze tolerowana, to po okresie 24–48
godzin obserwacji jest stopniowo zwiększana o 0,5–1 mg/kg
m.c./dobę aż do osiągnięcia dawki terapeutycznej [15]. Sans
i wsp. [11] u części pacjentów w celu zwiększenia skutecz-
ności leczenia stosowali dawkę terapeutyczną 3 mg/kg
m.c./24 godz. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi, zwła-
szcza w naczyniakach rozległych lub prowadzących do
zaburzeń czynnościowych, proponowane jest jednoczesne
włączenie propranololu i steroidu, a następnie stopniowe
wycofywanie się z tego drugiego leku [16, 17].

Z powodu możliwości wystąpienia działań ubocznych
przed rozpoczęciem leczenia niezbędna jest dokładna ocena
kardiologiczna włącznie z badaniem EKG i echo serca.
Terapia powinna być rozpoczynana w warunkach hospitali-
zacji w celu monitorowania podstawowych czynności życio-
wych. Zaleca się kontrolę pracy serca, ciśnienia krwi
i stężenia glukozy, szczególnie w pierwszych 48 godzinach
od rozpoczęcia leczenia propranololem.

Uważa się, że leczenie to powinno być kontynuowane do
okresu zakończenia fazy proliferacyjnej. Zakończenie leczenia
przed 1. rokiem życia zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu
,,z odbicia’’ [18, 19]. Sans i wsp. [11] leczenie propranololem
utrzymywali średnio przez 6,1 miesiąca. Maksymalny czas
leczenia wynosił 10 miesięcy. Według innych autorów, pro-
pranolol powinien być podawany 6–18 miesięcy [20, 21].
Każdego pacjenta należy jednak traktować indywidualnie,
obserwowane były bowiem przypadki znacznego wzrostu
naczyniaka ,,z odbicia’’ po pierwszym, a nawet i po drugim
roku życia. W takich sytuacjach zaleca się powrót do leczenia
propranololem. Propranolol powinien być odstawiany stop-
niowo przez okres około 2–3 tygodni [22].

Terapia propranololem jest stosunkowo dobrze tolero-
wana przez dzieci. Działania uboczne w wyniku stosowania
tego leku występują rzadko i są mniej poważne w porówna-
niu z ciężkimi powikłaniami, jakie były obserwowane po
steroidoterapii lub po zastosowaniu interferonu a [23].
W literaturze opisanych jest niewiele przypadków,
w których pojawiły się działania niepożądane po podaniu
propranololu z powodu naczyniaka. Najpoważniejszymi
powikłaniami są: bradykardia, hipotensja, hipoglikemia
i skurcz oskrzeli [22, 24].

Propranolol jest nieselektywnym lekiem b-adrenolitycz-
nym blokującym działanie amin katecholowych. Blokada
receptora b2-adrenergicznego może powodować hipoglikemię
w wyniku hamowania glikogenolizy, glukoneogenezy i lipo-
lizy [25]. W literaturze opisanych jest kilka przypadków
hipoglikemii, która była obserwowana u dzieci leczonych
b-blokerem z powodu naczyniaka [26, 27]. Powikłanie to
występuje rzadko, ale powinno być traktowane bardzo
poważnie, albowiem powtarzalna i długotrwała hipoglikemia
może prowadzić do trwałego zaburzenia rozwoju mózgu
i jego czynności [28]. Léauté-Labrèze i wsp. [29] uważają, że
prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii u noworod-
ków leczonych propranololem jest największe w pierwszym
tygodniu życia, natomiast u dzieci powyżej miesiąca życia
znacząco się zmniejsza. Natomiast Lawley i wsp. [27] są
zdania, że większe ryzyko hipoglikemii po zastosowaniu
propranololu utrzymuje się do 3. miesiąca życia.

Blokada receptorów b2-adrenergicznych może powodo-
wać również skurcz oskrzeli. Do tej pory obserwowanych
było kilka przypadków nadreaktywności oskrzeli po zastoso-
waniu propranololu u dzieci z naczyniakami, ale zwykle
powikłanie to towarzyszyło infekcji wirusowej [25, 30].
W literaturze opisywano również przypadki, w których
obserwowano obniżenie ciśnienia krwi oraz przejściową
bradykardię. Epizody te występowały zwykle podczas snu,
w pierwszych 48 godzinach po rozpoczęciu terapii b-bloke-
rem. Przy wolniejszym zwiększaniu dawki leku objawy
bradykardii ustępowały, co pozwalało osiągnąć zamierzoną
dawkę terapeutyczną [23]. Lipofilność propranololu umożliwia
mu przejście bariery krew–mózg, co może być przyczyną
obserwowanego podczas tej terapii niespokojnego snu [25].
Opiekunowie dziecka powinni być poinformowani o możli-
wych działaniach ubocznych i ich objawach, co pozwoli na
szybkie zareagowanie w razie ich wystąpienia.

Wybiórcza blokada receptorów b-adrenergicznych w sercu
zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych
związanych z obwodowym działaniem leku w porównaniu
z lekami niewybiórczymi. Do selektywnych b1-blokerów nale-
ży między innymi metoprolol i acebutolol. W literaturze mało
jest doniesień dotyczących użycia selektywnych b1-blokerów
w leczeniu naczyniaków. Bigorre i wsp. [31] opisali regresję
naczyniaka połowy twarzy z zajęciem oczodołu i ślinianki
przyusznej, po podaniu acebutololu. Blanchet i wsp. [32]
obserwowali dobre efekty tego leku w leczeniu naczyniaków
podgłośniowych. Autorzy podkreślają, że lek ten jest bez-
pieczniejszy i łatwiejszy w dawkowaniu (podawany w 2 daw-
kach na dobę) niż propranolol. Leczenie hydrofilnym b1-
-blokerem (atenolol), nieprzechodzącym bariery krew–mózg,
może natomiast zapobiec działaniu ubocznemu, którym jest
niespokojny sen. Lek ten również był stosowany z dobrym
efektem u pacjentów naczyniakiem, u których z powodu
poważnych działań niepożądanych (nadreaktywność oskrzeli,
hypotensia, niespokojny sen) konieczne było odstawienie
propranololu [33].

Chociaż uzyskane wyniki z zastosowaniem selektywnych
b1-blokerów są obiecujące, to jednak z powodu zbyt małej
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liczby opisanych przypadków nie można ostatecznie stwier-
dzić, czy leki te są równie skuteczne w leczeniu naczynia-
ków jak propranolol.

Od niedawna w literaturze pojawiają się publikacje opisu-
jące dobre wyniki w leczeniu powierzchownych naczyniaków
[(Ryc._2)TD$FIG]

Ryc. 2 – Pacjent A w wieku 6 tygodni z naczyniakami dziecięcym
(a) i (b) rozległy naczyniak krwionośny mieszany okolicy przedu
zewnętrznego oraz naczyniak powierzchowny wargi dolnej prze
endoskopowy, (d) naczyniak krwionośny zwężający światło oko
lewej – obraz tomografii komputerowej w płaszczyźnie czołowe
Fig. 2 – Patient A at the age 6 weeks with infantile hemangiomas. Befo
mixed hemangioma narrowing external auditory canal and superfic
hemangioma – endoscopic view, (d) subglottic hemangioma with airw
po zastosowaniu miejscowo b-blokerów w postaci żeli lub
maści. Wang i wsp. [34] stosował miejscowo propranolol
zarówno w naczyniakach powierzchownych, głębokich, jak
i w mieszanych, przy czym najlepsze efekty uzyskał
w naczyniakach powierzchownych. Xu i wps. [35] po
i. Stan przed rozpoczęciem leczenia propranololem.
sznej lewej zwężający światło przewodu słuchowego
chodzący na brodę, (c) naczyniak podgłośniowy – obraz
licy podgłośniowej krtani i naczyniak ślinianki przyusznej
j
re propranolol therapy. (a) and (b) Large left preauricular region
ial hemangioma of lower lip extending to chin, (c) subglottic
ay obstruction and left parotid hemangioma – coronal CT scan
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miejscowym zastosowaniu 1% propranololu osiągnęli dobre
efekty u 93% pacjentów, natomiast Kunzi-Rapp [36] u 85%
leczonych. Równie dobre wyniki uzyskano po zastosowaniu
miejscowo 0,5% tymololu [37, 38]. Według autorów, sku-
teczność stosowanych miejscowo b-blokerów jest najlep-
sza, jeżeli leczenie rozpoczyna się przed 3. miesiącem życia,
czyli w okresie szybkiego wzrostu [35]. b-blokery stosowane
bezpośrednio na skórę zapewniają maksymalne stężenie
substancji leczniczej w naczyniaku powierzchownym oraz
minimalizują ryzyko związane z niepożądanymi skutkami
leczenia. W pojedynczych przypadkach przy stosowaniu
miejscowym b-blokerów obserwowano rumień lub wysypkę
wokół naczyniaka [34]. Jeśli leczenie miejscowe nie przy-
nosi efektu, wówczas można rozważyć leczenie ogólne
propranololem.
[(Ryc._3)TD$FIG]

Ryc. 3 – Pacjent A z naczyniakami dziecięcymi 4 tygodnie po wł
powierzchowne bledsze, znaczne zmniejszenie naczyniaka ślin
podgłośniowej – obraz endoskopowy
Fig. 3 – Patient A with infantile hemangiomas after 4 weeks of prop
significant reduction of left parotid hemangioma, (c) subglottic hema
Podsumowanie

Stosowane od niedawna leczenie naczyniaków propranolo-
lem ma wiele zalet. Jest to przede wszystkim metoda
nieinwazyjna, z niewielkim odsetkiem powikłań, dająca
szybki i dobry efekt, pozwalająca uniknąć przedłużonej
steroidoterapii, interwencji chirurgicznej, a w przypadku
naczyniaków podgłośniowych przedłużonej intubacji czy
tracheotomii. Zaletą propranololu jest również niski jego
koszt oraz możliwość kontynuowania terapii w domu dzięki
doustnej postaci leku. Wspomniane powyżej zalety oraz
osiągnięte doskonałe wyniki leczenia sprawiły, że proprano-
lol stał się lekiem I rzutu w leczeniu naczyniaków dziecię-
cych, które wymagają interwencji (Ryc. 2–5).
ączeniu leczenia propranololem. (a) i (b) naczyniaki
ianki przyusznej lewej, (c) szersze światło okolicy

ranolol treatment. (a) and (b) superficial hemangiomas paler,
ngioma – widened airway lumen at endoscopic view
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Ryc. 4 – Pacjent B w wieku 9 miesięcy z naczyniakiem podgłośniowym i w okolicy podpotylicznej, z założoną w szpitalu
rejonowym tracheotomią z powodu duszności. Stan przed leczeniem propranololem. (a) naczyniak okolicy podpotylicznej,
(b) naczyniak okolicy podgłośniowej zamykający światło krtani – obraz endoskopowy, (c) i (d) obraz KT: Rozległy naczyniak
szyi po stronie prawej, przylegający do podstawy tylnego dołu czaszki i przechodzący na stronę lewą, otaczając od tyłu
kręgosłup. Naczyniak penetruje do części ustnej krtaniowej gardła, powodując ich przemieszczenie. Poniżej głośni inne
ognisko naczyniaka, które otacza i zamyka część podgłośniową krtani i tchawicę
Fig. 4 – Patient B at the age 9 months with subglottic and occipital region hemangiomas after tracheostomy performed in
regional hospital due to dyspnoe. Before propranolol therapy. (a) Occipital region hemangioma, (b) subglottic hemangioma
with airway obstruction – endoscopic view, (c) and (d) CT scan: large right side neck hemangioma adherent to the base of
posterior cranial fossa, crossing left side and surrounding vertebral column. Hemangioma penetrates to the oral and
laryngeal pharynx with its displacement. Subglotticaly another hemangioma surrounding and narrowing subglottic larynx
et trachea
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Ryc. 5 – Pacjent B w trakcie leczenia propranololem. (a) Obraz endoskopowy krtani 4 miesiące po włączeniu leczenia, (b) obraz
endoskopowy krtani 9 miesięcy po włączeniu leczenia
Fig. 5 – Patient B at the time of propranolol treatment. (a) Endoscopic view after 4 weeks of treatment, and (b) Endoscopic view after
9 weeks of treatment
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