
Damar tümörleri

Davranış Tümör Bilgi 

Benign 
tümörler

Hemangioma 

Jüvenil angioma
(strawberry 

hemangioma)

Glomangioma (glomus 
tümörü)

Lenfangioma

Kapiller tip: deri ve oral mukoza yerleşimli, kapiller çapında endotelle 
döşeli kanalcıklar
Kavernöz tip: karaciğerde görece sık, deri tümörlerine porto şarabı lekesi 
nitelemesi, geniş lümenli ve eritrositlerle dolu damarlar + tromboz, 
fibrozis, kistik değişim ve kanamalar

Yenidoğan deri oluşumu
Genellikle kapiller hemangioma niteliğinde
Kimi olgular kavernöz hemangiomayı andırır
Damarların çoğu tromboze
5-6 yaşlarında spontan regresyon

Sakrum, ayakparmağı, parmakucu (subungual) tümörler
1 cm’den küçük, ağrılı

Kapiller lenfangioma: yüz derisi, dudak, göğüs ve genital organ derisi, 
ekstremiteler
Kistik lenfangioma (higroma) tip: boyun, aksilla, mediasten, 
retroperitoneal bölge

Malign 
tümörler

Hemangioendotelioma 

Angiosarkoma 

Hemangioperisitoma

Kaposi sarkomu

Lenfangiosarkoma

İyi diferansiye endotel tümörü (hemangioma-angiosarkoma)
Endotel hücrelerinde fusiform, epiteloid, histiositoid görünümü
Metastazlar görülebilir

Etyoloji: çevresel karsinojenler (pestisidlerdeki arsenik), thorotrast, vinil 
klorür, irradyasyon etkisi
Karaciğer tümörleri görece sık ve multisentrik
Deri, meme, kemik, dalak ve başkaca yumuşak dokular
Nekroz ve kanama alanları
Mikroskopide farklı diferansiyasyon gösteren endotel hücreleri
Prognoz kötü

Kapiller ve arteriol duvarlarındaki perisitlerden kökenli
Alt ekstremitelerde ve retroperitoneal bölgede
Malign türlerinde akciğer, kemik, karaciğer ve lenf düğümü metastazları

AIDS komplikasyonu (immunosüpresyon sonucu human herpesvirus 8 -
KSHV etkinliği)
Ekstremite derisi ve mukozalarda morumsu-kahverenkli nodüller

Mastektomi sonrası Stewart-Treves sedromu
Radyoterapi
Prognoz kötü

Multipl hemangiomaların görüldüğü sendromlar

von Hippel-Lindau sendromu: serebellum, beyin sapı, retina•

Sturge-Weber sendromu: deri ve beyin•

Birden fazla tümör (deri, santral sinir sistemi, karaciğer, dalak)
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Kalp tümörleri

Köken Tümör Bilgi 

Benign tümörler Rhabdomyoma

Fibromalar

Angioma

Myxoma 

Tuberöz sklerozlu çocuklarda
Ventrikül duvarlarında

Papiller fibroelastoma
Sol ventrikül duvarı;
Bebekler
Embolik stroke

Hemangioma ya da Lenfangiom

İleti sistemi infiltrasyonu ve blok
Mitral kapak atrium yüzünde
Kapak zararı/obstrüksiyonu
Embolizm 

Malign tümörler Angiosarkoma
Rabdomyosarkoma

Fibrosarkoma 

Benign tümörlere kıyasla az görülürler
Malign tümörlerin komplikasyonları: 
Aritmi
Konjestif kalp yetmezliği
Tromboembolizm
Metastaz

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM: KALP TÜMÖRLERİNİN KOMPLİKASYONLARI

Sağ kalp tümörleri Sol kalp tümörleri

Konjestif kalp yetmezliği
Ödem 
V.jugularis gerniliği
Ascites
Perikard effüzyonu
Vena cava sendromu
Pulmoner embolism 
Restriktif kardiyomyopati

Embolizm 
İskemi atakları
Serebrovasküler ataklar
Aritmi 
Ventrikül aksamaları
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