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Zagnie¿d¿enie zap³odnionej komórki jajowej w obrêbie blizny po ciêciu cesarski jest najrzadsz¹ form¹ ci¹¿y ekotopowej. Przedstawiamy przypadek 32 letniej pacjentki, u której w 10
tygodniu ci¹¿y wyst¹pi³o krwawienie z
pochwy. Rozpoznano u niej poronienie zatrzymane. Poprzednia ci¹¿a u
chorej by³a rozwi¹zana ciêciem cesarskim. W czasie hospitalizacji nast¹pi³o spontaniczne poronienie. Pacjentkê zakwalifikowano do ³y¿eczkowania,
po którym wyst¹pi³o masywne krwawienie. Rozpoznano ci¹¿ê ekotopow¹
w blinie po ciêciu cesarskim. Z uwagi na wiek chorej i chêæ zachowania
p³odnoci wykonano zabieg embolizacji têtnic macicznych przy u¿yciu nie
trwa³ego (czasowego) materia³u embolizacyjnego - spongostanu. Zabieg skutecznie zatrzyma³ krwawienie. Pacjentka 6 miesiêcy po zabiegu czujê siê
dobrze i regularnie miesi¹czkuje. Embolizacja têtnic macicznych mo¿e byæ
zabiegiem ratuj¹cym ¿ycie, jak równie¿
dobr¹ alternatyw¹ dla leczenia chirurgicznego u m³odych pacjentek, które
pragn¹ zachowaæ p³odnoæ.
Wstêp
Ci¹¿a w blinie po cieciu cesarskim jest
najrzadsz¹ form¹ ci¹¿y ektopowej. Przybli¿ona czêstoæ wystêpowania waha siê w
granicach 1/1800 - 1/2250 [1,2]. Po raz
pierwszy zosta³a opisana przez Larsena i
Solomona w 1978 roku. Ci¹¿a w blinie jest
stanem zagro¿enia ¿ycia, które mo¿e prowadziæ do pêkniêcia macicy i masywnego
krwawienia. Embolizacja têtnic macicznych
(UAE) jest skuteczna metod¹ pozwalaj¹c¹
na opanowanie krwawienia z dróg rodnych
o ró¿nej etiologii [1-4]. Przedstawiony przypadek ciê¿kiego krwawienia po dylatacji i
³y¿eczkowaniu wykonanego z powodu ci¹¿y ektopowej w blinie po ciêciu cesarskim.
Krwawienie zosta³o skutecznie opanowane
za pomoc¹ UAE. Embolizacja powinna byæ
zawsze brana pod uwagê jako alternatywna metoda dla radykalnego leczenia chirurgicznego, czyli usuniêcia macicy, zw³aszcza
u m³odych kobiet planuj¹cych posiadanie
potomstwa.

Implantation of the ovum within the
scar after cesarean section is the rarest form of ectopic pregnancy. We
present the case of 32 year old patient
with vaginal bleeding in 10th week of
pregnancy. Missed abortion was diagnosed. Previous pregnancy was terminated by caesarean section. During
hospitalization spontaneous abortion
had place. The patient was qualified to
curettage after which massive vaginal
bleeding occurred. Ectopic pregnancy
in the scar after cesarean section was
diagnosed. Because of the patients
age and desire to preserve fertility,
embolization of the uterine artery was
performed. Gelatine sponge, unstable
embolic material was used. The procedure successfully stopped the
bleeding. Six months after embolization patient feels well and menstruates
regularly. Embolization could be a
lifesaving procedure, moreover it
could be an alternative for surgical
treatment in young patients, who
wants to save their fertility.

Opis przypadku

32 letnia pacjentka przyjêta do III Kliniki Ginekologii UM w Lublinie w 10 tygodniu drugiej ci¹¿y z powodu
nag³ego, silnego krwawienia z pochwy i bólu brzucha.
Pierwsza ci¹¿a przed 5 laty rozwi¹zana by³a ciêciem
cesarskim.
Obecnie rozpoznano poronienie zatrzymane. W
czasie hospitalizacji dosz³o do dokonanego poronienia.
U chorej wykonano zabieg dylatacji i ³y¿eczkowania
(D&C). Po trzech godzinach od zabiegu dosz³o do masywnego krwawienia. W zwi¹zku z du¿¹ utrat¹ krwi i
spadkiem poziomu hemoglobiny podano 3 jednostki koncentratu krwinek czerwonych. Chorej zaproponowano
usuniêcie macicy lub zabieg embolizacji têtnic macicznych. Pacjentka nie wyrazi³a zgody na usuniêcie macicy
poniewa¿ chcia³a zachowaæ p³odnoæ. Przeprowadzono obustronny zabieg embolizacji têtnic macicznych.
Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym z nak³ucia prawej têtnicy udowej metod¹ Seldingera. Cewnik 5F typu Cobra wprowadzono do têtnicy udowej przez 5F luzê. Wybiórczo zacewnikowano praw¹ i
lew¹ têtnicê maciczn¹. Angiografia wykaza³a wynaczynienie rodka cieniuj¹cego, g³ównie w obszarze unaczynienia prawej têtnicy macicznej (rycina 1).
Wykonano embolizacje obu têtnic macicznych przy
u¿yciu spongostanu przygotowanego w formie ma³ych
2x10 mm korków. Zdecydowano o u¿yciu nietrwa³ego
materia³u embolizacyjnego, który resorbuje siê z naczy-
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Rycina 2
Wybiórcza angiografia prawej têtnicy macicznej po embolizacji - brak nap³ywu
rodka cieniuj¹cego do têtnicy macicznej.
Selective angiography of the right uterine artery after embolization - no flow through
the right uterine artery.
Rycina 1
Wybiórcza angiografia prawej têtnicy macicznej - widoczne wynaczynienie
rodka cieniuj¹cego.
Selective angiography of right uterine artery - visible contrast media extravasation.

nia w czasie 1-6 tygodni. Kontrolna angiografia wykaza³a zamkniêcie têtnic macicznych (zamkniêcie prawej
têtnicy macicznej na rycinie 2).
Embolizacja pozwoli³a na opanowanie krwawienia.
Chora jedynie plami³a przez 5 kolejnych dni. Ust¹pi³y
tak¿e dolegliwoci bólowe. Po trzech tygodniach od UAE
poziom hCG powróci³ do wartoci prawid³owych. W 7
dniu chor¹ w stanie ogólnym dobrym wypisano do domu
z zaleceniami kontroli w poradni przyklinicznej po 4 tygodniach. Po 3 miesi¹cach od embolizacji chora zaczê³a regularnie miesi¹czkowaæ. Pozostaje nadal pod sta³¹
kontrol¹ ginekologiczn¹.

Dyskusja
W zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹
ci¹¿ rozwi¹zywanych ciêciem cesarskim,
ronie liczba czynników ryzyka w kolejnych
ci¹¿ach, takich jak: ci¹¿a ektopowa, patologia ³o¿yska czy masywne krwawienia [5].
Etiologia ci¹¿y w blinie po ciêciu cesarskim
wci¹¿ nie jest dobrze poznana. Zap³odniona komórka jajowa mo¿e penetrowaæ myometrium poprzez mikroskopijne rozejcia
w blinie [6]. Do czynników ryzyka ci¹¿y
ródciennej nale¿¹: wczeniejsze operacje macicy, ciêcie cesarskie, ³y¿eczkowanie, myomektomia, histeroskopia i rêczne
wydobycie ³o¿yska [3,6-8].
Ci¹¿a w blinie mo¿e prowadziæ do pêkniêcia macicy i niekontrolowanego krwawienia pochwowego lub do jamy brzusznej. W
wielu przypadkach usuniêcie macicy jest
zabiegiem niezbêdnym, ratuj¹cym ¿ycie
chorej. St¹d prawid³owe rozpoznanie powinno byæ jak najwczeniej postawione, zanim
dojdzie do masywnego krwawienia. W razie braku pewnego rozpoznania w badaniu
USG nale¿y wykonaæ tomografiê rezonansu magnetycznego (MR) [8, 10,11].
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Nie wykazano zwi¹zku miêdzy czasem
jaki min¹³ od ciêcia cesarskiego, a kolejn¹
ci¹¿¹, w której dosz³o do zagnie¿d¿enia zap³odnionej komórki jajowej w blinie po ciêciu. Przypadki opisywane w literaturze mówi¹ o przedziale czasowym od 6 miesiêcy
do 12 lat. Nie opisano równie¿ zwi¹zku pomiêdzy liczb¹ ci¹¿, a ryzkiem ci¹¿y w blinie [9,10,13]. W naszym przypadku pacjentka urodzi³a zdrowe dziecko 5 lat wczeniej.
Embolizacja têtnic macicznych znajduje zastosowanie i du¿¹ skutecznoæ w leczeniu krwawieñ i krwotoków z dróg rodnych
o ró¿nej etiologii. Najczêciej jest wykorzystywana w leczeniu miêniaków macicy.
Zabieg ten cechuje du¿a skutecznoæ. W
ponad 90% przypadków nieprawid³owe
krwawienia ustaj¹ bezporednio po zabiegu, a w 6 miesiêcy po embolizacji objêtoæ
miêniaków zmniejsza siê rednio o 66%
[14]. Embolizacja jest równie¿ stosowana w
leczeniu krwotoków poporodowych wystêpuj¹cych przede wszystkim w nastêpstwie
hipotonii macicy.
U kobiet z ci¹¿¹ ekotopow¹ embolizacja têtnic macicznych jest zalecana jako leczenie profilaktyczne przed podawaniem
metotrexatu [12]. Zhuang i wsp. w badaniu
z 2009 roku porównywali skutecznoæ leczenia ci¹¿y ektopowej w blinie po ciêciu cesarskim za pomoc¹ UAE lub ogólnoustrojowej terapii metotrexatem. Badanie randomizowane na grupie 72 kobiet wskazuje na
przewagê UAE w leczeniu pacjentek z ci¹¿¹ ektopow¹ w blinie w porównaniu z leczeniem tylko metotrexatem [15]. Kolejne
opublikowane badania wskazuj¹ na mo¿liwoæ zastosowania chemoembolizacji têt-
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nic macicznych z u¿yciem metotrexatu, czyli
podania go razem z materialem embolizacyjnym. Wstêpne wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e ta metoda leczenia daje szybsz¹
normalizacje poziomu beta-hCG i pozwala
na krótszy czas hospitalizacji chorych, w
porównaniu do D&C, czy ogólnoustrojowej
terapii metotrexatem. Ostatnie badania Yanga i Li wskazuj¹, ¿e embolizacja têtnic macicznych z miejscowym podaniem metotrexatu jest najbardziej skutecznym sposobem
leczenia ciê¿kich krwotoków w przebiegu
ci¹¿y w blinie po ciêciu cesarskim i mo¿na
j¹ rozwa¿aæ jako postepowanie pierwszego
wyboru [16,17].
Nasz przypadek ilustruje wysok¹ skutecznoæ metody embolizacji têtnic macicznych w leczeniu masywnego krwawienia po
D&C, w zwi¹zku z ci¹¿¹ w blinie po ciêciu
cesarskim.
Wnioski
Embolizacja têtnic macicznych z u¿yciem spongostanu jest skuteczn¹, bezpieczn¹ i daj¹c¹ szansê na zachowanie p³odnoæ
metod¹ leczenia krwotoków w przebiegu
ci¹¿y w blinie po ciêciu cesarskim.
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