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ÖZET
Masif hemoptizinin nadir bir nedeni: Endobronşiyal kapiller hemanjiyom
Trakeal kapiller hemanjiyom son derece nadir görülen ve ciddi hemoptiziyle seyredebilen trakeanın benign tümörüdür. Olgularda, minör kanamadan masif hemoptiziye kadar çok çeşitli düzeylerde kanama izlenebildiği bildirilmektedir. Trakeada
yerleşen küçük lezyonlar olduğundan radyolojik görüntüleme yöntemleri genellikle normal olarak izlenmektedir. Burada,
50 yaşında bir erkek hastada bronkoskopi ile tanı alan bir trakeal kapiller hemanjiyom olgusu sunulmuştur. Bu olgu bilgimize göre, literatürdeki sekizinci olgudur. Özellikle masif hemoptizi ile gelen ancak radyolojik bulguları normal olan hastada akla gelmeli ve tespit edildiğinde de öncelikle bronkoskopik yöntemlerle (eksizyon, argon, laser vb.) tedavi edilmelidir.
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SUMMARY
Endobronchial capillary hemangioma: a very rare cause of massive hemoptysis
Ezgi ÖZYILMAZ, Dilek YUNSEL, İsmail HANTA, Sedat KULECİ, Ali KOCABAŞ

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey.

Tracheal capillary hemangioma is a very rare benign tumor of trachea which may present as massive hemoptysis. Minor
to massive hemoptysis can be observed in these patients. Due to its small size and tracheal localization, diagnosis cannot
be easily performed by using radiological investigations. Fifty-years-old male patient who was diagnosed as tracheal capillary hemangioma with bronchoscopic biopsy was presented in this case report. According to our knowledge, this is the
eighth case report in the world literature. Tracheal capillary hemangioma must be kept in mind in patients with massive
hemoptysis with normal radiologic features and bronchoscopic procedures (excision, argon, laser etc.) should be the first
choice of therapy when diagnosed.
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Hemanjiyomlar genellikle çocukluk çağında izlenen benign lezyonlardır. Kapiller hemanjiyomlar ise infantlarda sık görülen ve çoğunlukla cilt ve mukozal membranlarda yer alan benign tümörlerdir (1). Mills ve arkadaşlarının oral kavite ve üst solunum yolundaki vasküler
lezyonları araştırdıkları 639 hastalık serilerinde 73 olguda kapiller hemanjiyom saptanmış ve bunların hiçbirinin larenks altında olmadığı belirtilmiştir (2). Erişkinde trakeobronşiyal ağaçta kapiller hemanjiyom son derece nadir görülen ve genellikle ciddi hemoptiziyle seyreden bir lezyondur (1,3,4). Hemoptizi yapması dışında, endobronşiyal kapiller hemanjiyomların subglottik
yerleşimli olanları stridorla da seyredebilir (5). Burada
masif hemoptizi ile seyreden bir endobronşiyal kapiller
hemanjiyom olgusu sunulmuştur.
OLGU SUNUMU
Elli yaşında erkek hasta üç gün önce aniden başlayan
ağızdan kan gelmesi şikayetiyle başvurdu. Günlük yaklaşık iki su bardağı kadar, öksürükle gelen parlak kırmızı renkte kanaması olan hastanın, eşlik eden balgam,
nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınmaları yoktu. Öyküsünde bir yıl önce de benzer şekilde ağızdan daha az
miktarda öksürmekle kan geldiği ancak birkaç saat
içinde yakınmalarının kendiliğinden düzelmesi nedeniyle herhangi bir hekime başvurmadığı öğrenildi. Öz geçmişinde bir yıldır tip 2 diyabet ve beş yıldır hipertansiyon tanısı mevcuttu ve hasta glimeprid, metformin hidroklorür ve anjiyotensin reseptör blokeri ilaç kullanıyordu. Hastanın, hemoptizi nedeni olabilecek herhangi bir
kanama diyatezi veya ilaç kullanımı öyküsü yoktu. Yapılan fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinci açıktı, tüm sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Hastada masif hemoptizi olması nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırıldı, monitörize edildi ve kanama ve
yakın vital bulgu takibine başlandı. Tam kan sayımı ve
kan biyokimya değerleriyle hemostaz parametreleri
(PTZ, APTT, INR) normal sınırlarda idi. Çekilen akciğer
grafisi ve elektrokardiyografisi normaldi. Hastanın acil
çekilen bilgisayarlı toraks tomografisi ve yüksek rezolüsyonlu tomografisi normal olarak değerlendirildi (Resim 1). Hastaya fiberoptik bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide trakea alt 1/3 kesiminde, ön duvarda, yaklaşık 1 x 1 cm boyutlarında düzgün yüzeyli, üzerinde yüzeyel damarlama artışı izlenen polipoid lezyon izlendi
(Resim 2). Bronkoskopi ile alınan forseps biyopsi patoloji sonucu “kapiller tip hemanjiyom” olarak raporlandı,
sitoloji ve biyopside herhangi bir malignite bulgusuna
rastlanmadı. Mevcut tanı sonrası hastanın kanamasının
da kesilmesi nedeniyle takibe alındı, altı ay sonraki yeniden değerlendirmesinde bu süre içinde hemoptizi gelişmediği öğrenildi ve kontrol fiberoptik bronkoskopide
herhangi bir kanama bulgusuna rastlanmadı.

Resim 1. Normal tomografik görüntü.

Resim 2. Bronkoskopik görüntü.

TARTIŞMA
Ülkemizde erişkinlerde masif hemoptizinin en sık nedenleri tüberküloz, bronşektazi ve tümörler olarak bilinmektedir (6). Hemanjiyomlar ise baş-boyun sisteminin
çocukluk çağında sık görülen, genellikle multipl yerleşimli ve adölesan dönemde kendiliğinden kaybolabilen
benign tümörleridir. Erişkinde ise son derece nadir görülür (1-5). Patolojisi, piyojenik granülom olarak da tanımlanan kapiller hemanjiyomların patogenezi bugün
için bilinmemektedir. Ciltte yer alan kapiller hemanjiyomların patogenezinde bartonella infeksiyonları suçlanmıştır (7). Endotrakeal entübasyon, trakeostomi gibi minör travmanın etyolojide rol oynayabileceği bildi-
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rilmiş, ancak bu konudaki kanıtlar literatürdeki az sayıda olgu nedeniyle netlik kazanmamıştır (1). Bizim olgumuzda öyküde herhangi bir travma öyküsüne rastlanmamıştır.

kopik yöntemlerle (eksizyon, argon, laser vb.) tedavi
edilmelidir.
ÇIKAR ÇATIŞMASI
Bildirilmemiştir.

Çocukluk çağında sık görülen kapiller hemanjiyomların
çoğu subglottik alanda yer alır ve stridor ile seyreder,
buna karşın daha distalde yerleşim son derece nadirdir
(5). Akciğer parankiminde yaygın infiltrasyonlar, bronşiyal ve arteryel mikrovasküler yapılarda proliferasyonla giden pulmoner kapiller hemanjiyomatozisten farklı
olarak bu olgularda pulmoner hipertansiyon bildirilmemiştir (8,9). Şu ana kadar literatürde yalnızca yedi adet
trakeyel kapiller hemanjiyom olgusu bildirilmiştir (1,35,10-12). Bu olgu bilgimize göre, literatürdeki sekizinci
olgudur. Yayınlanan diğer olguların altısında hastalarda
hemoptizi izlenmiş, yalnızca bir olgu kronik öksürük ile
başvurmuştur. Tanı tüm olgularda bizim olgumuza benzer şekilde bronkoskopik biyopsi ile kesinleştirilmiştir
(1,3-5,10-12).

KAYNAKLAR

Kapiller hemanjiyomlarda hemoptizi en sık görülen klinik bulgudur. Bildirilen olgularda minör kanamadan
masif hemoptiziye kadar çok çeşitli düzeylerde kanama
izlenebildiği bildirilmektedir (1,3,10). Trakeada yerleşen küçük lezyonlar olduğundan akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografi genellikle normal olarak izlenmektedir (4,10). Bronkoskopik görünümü nonspesifik olup, kistik adenoid karsinom, trakeal adenom ve
karsinoid tümörü taklit edebilmektedir (10).
Kapiller hemanjiyomların tedavisinde eksizyon, koterizasyon veya cerrahi gibi çeşitli etkili tedavi yöntemleri
bildirilmiştir. DeKeratry ve Rose, iki ayrı olguda argon
plazma koagülasyon ile endobronşiyal kapiller hemanjiyomu başarıyla tedavi etmişlerdir (5,12). Zambudio
ve arkadaşları ise bilgisayarlı tomografide düzensiz trakeal kitle şeklinde izlenen ve proksimal trakeada yer
alan lezyonun tedavisinde arteriyografik embolizasyon
yöntemini başarıyla kullanmışlardır (3). Diğer olgular
ise bronkoskopik eksizyon ile tedavi edilmişlerdir
(1,4,11). Takipte hiçbir olguda rekürrens veya malign
transformasyon bildirilmemiştir (1-5,11,12). Bizim olgumuzda, Irani ve arkadaşlarının yaklaşımına benzer
şekilde bronkoskopik forseps ile eksizyon yapılarak tedavi edilmiştir. Hastanın altıncı ay kontrolünde herhangi bir yakınmasının olmadığı, kontrol bronkoskopide
ise lezyonun belirgin küçüldüğü izlenmiştir. Hastanın
takibi devam etmektedir.
Sonuç olarak; trakeal kapiller hemanjiyom son derece
nadir görülen ve ciddi hemoptizi ile seyredebilen trakeanın benign tümörüdür. Özellikle masif hemoptizi ile
gelen ancak radyolojik bulguları normal olan hastada
akla gelmeli ve tespit edildiğinde de öncelikle bronkos-
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