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ΣΚΟΠΟΣ

 Να αναδειχθεί η χρησιμότητα του προεγχειρητικού
εμβολισμού σε μια σπάνια περίπτωση
αγγειομυοϊνοβλαστώματος αιδοίου- κόλπου.

 Το αγγειομυοϊνοβλάστωμα είναι ένας σπάνιος,
καλοήθης όγκος μαλακών μορίων, που εμφανίζεται
κυρίως στο αιδοίο προεμμηνοπαυσιακών γυναικών.
Είναι ανώδυνο γενικά εκτός των περιπτώσεων που η
αύξηση του μεγέθους του προκαλεί πιεστικά
φαινόμενα. Απεικονιστικά είναι μεικτής σύστασης
αλλοίωση, καλώς περιγεγραμμένη και ιδιαίτερα
αγγειοβριθής. Θεραπεία εκλογής αποτελεί η
χειρουργική εξαίρεσή του.



ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ
 Περιγράφεται περίπτωση γυναίκας 57 ετών που

προσήλθε στο Νοσοκομείο μας για την αντιμετώπιση
αγγειομυοϊνοβλαστώματος αιδοίου-κόλπου το οποίο είχε
μερικώς εξαιρεθεί σε άλλο Νοσοκομείο. Η ανατομική
εντόπιση της βλάβης, η έντονη αγγειοβρίθεια της καθώς
και οι μετεγχειρητικές αλλοιώσεις καθιστούσαν δυσχερή
και υψηλού κινδύνου την νέα χειρουργική παρέμβαση.
Προηγήθηκε αγγειογραφικός έλεγχος της περιοχής που
ανέδειξε την τροφοφόρο αρτηρία και την αγγειοβρίθεια της
μάζας. Ακολούθως η τροφοφόρος αρτηρία εμβολίστηκε με
μικροσφαιρίδια διαφορετικού μεγέθους. Η διαδικασία
ολοκληρώθηκε όταν επετεύχθη σχεδόν αγγειακή ερήμωση
της μάζας. Την επόμενη ημέρα η ασθενής υποβλήθηκε σε
χειρουργική εξαίρεση της μάζας.



CT απεικόνιση του μορφώματος προ και μετά IV έγχυσης 
σκιαγραφικής ουσίας



Αγγειογραφική απεικόνιση της αλλοίωσης με έγχυση 
μέσης γραμμής και  με εκλεκτικό καθετηριασμό του 

κλάδου της έσω λαγονίου που τροφοδοτεί τη βλάβη.



Αγγειογραφία ελέγχου μετά τον εμβολισμό που 
αναδεικνύει την αγγειακή ερήμωση της βλάβης. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Η μάζα εξαιρέθηκε πλήρως ενώ η απώλεια
αίματος ήταν αμελητέα. Η ανάρρωση ήταν
ταχεία και η ασθενής εξήλθε σε άριστη
κατάσταση. Έξι μήνες μετά την επέμβαση δεν
υπάρχουν σημεία τοπικής υποτροπής.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Ο προεγχειρητικός εμβολισμός αγγειοβριθών όγκων
αποτελεί μια ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση η
οποία προκαλεί απόφραξη των αρτηριών που
τροφοδοτούν τη βλάβη προσφέροντας στον χειρουργό
λιγότερο αιματηρό πεδίο και ευελιξία στους χειρισμούς
διευκολύνοντας την εξαίρεση της βλάβης ενώ
ταυτόχρονα προφυλάσσει τον ασθενή από σημαντική
απώλεια αίματος συμβάλλοντας στην ταχύτερη
ανάρρωσή του. Ενδείκνυται λοιπόν η εφαρμογή του σε
περιπτώσεις αγγειομυοϊνοβλαστωμάτων που η
ανατομική τους θέση δυσχεραίνει τους χειρουργικούς
χειρισμούς.


