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ΣΚΟΠΟΣ

 Να τονιστεί η χρησιμότητα του αρτηριακού εμβολισμού σε
κολπική αιμορραγία νεοπλασματικής αιτιολογίας.

 Η κολπική αιμορραγία αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή του
καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Συνήθως εμφανίζεται σε
προχωρημένα στάδια της νόσου (στάδια 3 και 4). Είναι
δύσκολο να ελεγχθεί, προκαλεί αναιμία ή και αιμοδυναμική
αστάθεια στην ασθενή ενώ αποκλείει το ενδεχόμενο
ενδοκοιλοτικής ακτινοθεραπείας. Η θεραπευτική προσέγγιση
πρέπει να είναι άμεση και είναι είτε χειρουργική που
αφορά στην απολίνωση της έσω λαγόνιας αρτηρίας, ή μη
χειρουργική που περιλαμβάνει τον εμβολισμό των έσω
λαγόνιων αρτηριών καθώς και ειδικά αιμοστατικά tabons.



ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ

 Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο 2015
προσήλθαν εκτάκτως στον Αγγειογράφο του
Νοσοκομείου μας πέντε γυναίκες ηλικίας 55 έως και
67 ετών με αθρόα κολπική αιμορραγία λόγω
καρκίνου τραχήλου μήτρας. Λόγω της επιβαρυμένης
κατάστασης τους, το χειρουργείο αποκλείσθηκε ενώ
η αιμόσταση με tabons δεν απέδωσε.



Ενδοπυελικό αιμάτωμα



 Και στις πέντε ασθενείς καθετηριάστηκε η δεξιά
μηριαία αρτηρία, έγινε αγγειογραφικός έλεγχος για
την ανάδειξη της αιμορραγίας (εξαγγείωση
σκιαγραφικού-blush) και ακολούθως
μεμικροσφαιρίδια εμβολισμού διαφόρου μεγέθους
250μm έως 700μm εμβολίστηκαν οι αρτηρίες που
συμμετείχαν στην αιμορραγία. Η διαδικασία
ολοκληρώθηκε όταν εξαλείφθηκε το blush. Στις
ασθενείς χορηγήθηκε αναλγητική αγωγή.



Αγγειογραφική απεικόνιση αριστερών λαγονίων 
αρτηριών και παρουσία εξαγγείωσης σε κλάδο της 

έσω λαγονίου.



Εκλεκτικός καθετηριασμός της έσω λαγονίου 
αρτηρίας ανάδειξη της εξαγγείωσης.



Αποτέλεσμα του 
εμβολισμού των 
κλάδων της έσω 
λαγονίου –
εξάλειψη της 
αιμορραγίας.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Οι ασθενείς σταθεροποιήθηκαν, η αιμορραγία
σταμάτησε εντός 24ωρών ενώ συνεχίστηκε η
θεραπεία τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο που
αντιστοιχούσε στο στάδιο της νόσου τους.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Ο εμβολισμός των έσω λαγόνιων αρτηριών σε κολπική
αιμορραγία νεοπλασματικής αιτιολογίας αποτελεί ασφαλή
και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση. Επιτρέπει
τον άμεσο και ακριβή έλεγχο της αιμορραγίας. Η ήδη
επιβαρυμένη ασθενής αποφεύγει τις συνέπειες της γενικής
αναισθησίας και τις επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης.


