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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η επισήµανση µιας σπάνιας επιπλοκής µετά απο ενδοµυελική
ήλωση του ισχίου (εµµένουσα αιµορραγία αρτηριακού κλάδου)
και η υπογράµµιση της χρησιµότητας της εκλεκτικής
αγειογραφίας στη διάγνωση & αποκατάσταση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Ασθενής ηλικίας 75 ετών
υπεβλήθη σε ενδοµυελική
ήλωση του αριστερού ισχίου
λόγω βάσεοαυχενικού
κατάγµατος (Eικ.1-2).
Η ασθενής ήταν ελεύθερη
αγγειακής νόσου ή διαταραχής
πηκτικότητας του αίµατος.

Εικ. 1-2
Προεχγειρητική και µετεγχειρητική α/α ∆ίατροχαντηρίου
κατάγµατος ΑΡ Ισχίου, ήλωθέντος µε G3 nail

Μέτεχγειρητικά παρατηρήθηκε
πτώση της αιµοσφαιρίνης εώς και
5 gr/dL µε συνοδό έντονο πιεστικό
οίδηµα στον αριστερό µηρό,
σύστοιχα µε την πλευρά του
κατάγµατος (Εικ.3).
Η κλινική και εργαστηριακή
εικόνα έθεσε την υποψία
εσωτερικής αιµοραγίας
διεγχειρητικής αιτιολογίας.
Η ασθενής υπεβλήθη σε
αγγειογραφία η οποία ανέδειξε
ρήξη κλάδου της εν τω βάθει
µηριαίας αρτηρίας. Ακολούθησε
έγχυση εµβολικού υλικού και η
µετά τον εµβολισµό αγγειογραφία
έδειξε πλήρη παύση της
εξαγγείωσης του σκιαγραφικού
(Εικ.4-5).

Εικ. 3
Μετεγχειρητικό πιεστικό οίδηµα ΑΡ Μηρού σύστοιχα
µε το κάταγµα που υποδηλώνει εσωτερική αιµορραγία

Εικ. 4-5
Λήψεις κατά τη διάρκεια της αρτηριογραφίας
προ και µετά του εµβολισµού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη διενέργεια του εκλεκτικού εµβολισµού και κατόπιν
διαδοχικών µεταγγίσεων αίµατος η ασθενής σταθεροποιήθηκε
αιµοδυναµικά. Η άµεση αντιµετώπιση του αίτιου της
αιµορραγίας απέτρεψε την εγκατάσταση ολιγαιµικού shock.
Το οίδηµα του µηρού υποχώρησε σταδιακά τις επόµενες ηµέρες
και η ασθενής ακολούθησε οµαλά το µετεγχειρητικό πρόγραµµα
κινητοποιησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ένδοµυελική ήλωση σπάνια σύσχετίζεται µε την πρόκληση
δίεχγειρητικής εσωτερικής αιµορραγίας. Πρόκειται ωστόσο για
µια κλειστή χειρουργική τεχνική κάτα την οποία δεν υπάρχει
άµεση εποπτεία του χειρουργικού πεδίου και η τρώση κάποιου
αγγείου είναι µια πιθανότητα υπαρκτή. Η άµεση µετεγχειρητική
παρακολούθηση του σκέλους τις πρώτες ώρες καθίσταται
απαραίτητη. Σε περίπτωση ανάπτυξης µεγάλου αιµατώµατος και
σηµαντικής πτώσης της αιµοσφαιρίνης η εκλεκτική αγγειογραφία
καθίσταται µέθοδος εκλογής και θα πρέπει να διενεργείται άµεσα.
Επιπλέον ο εµβολισµός του αγγείου διά της εκλεκτικής
αγγειογραφίας καθιστά µη απαραίτητη τη χειρουργική
διερεύνηση και αντιµετώπιση της αιµορραγίας περιορίζοντας τις
πιθανές επιπλοκές ενός ανοιχτού χειρουργείου.
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