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A. Διζαγωγή – ζκοπόρ
Αθνξά ηεηαξηνηόθν γπλαίθα ειηθίαο 37 εησλ , (κε ηξείο πξνεγεζείζεο
θαηζαξηθέο ηνκέο) δηαλύνπζα ηελ 17ε εβδνκάδα θπήζεσο
δηεθνκίζζεηζα εηο ην ηκήκα επεηγόλησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο κε νμύ
θνηιηαθό άιγνο θαη ςειαθεηή κάδα ζην ππνγάζηξην.Η γπλαίθα αλέθεξε
όηη 6 εβδνκάδεο πξηλ, ην έλα από ηα δύν έκβξπα πνύ θπνθνξνύζε
παιιηλδξόκεζε. Δπίζεο ελζπκείηαη επίκνλν αιιά ήπην άιγνο ζηελ
αξηζηεξή πιάγηα θνηιηαθή ρώξα από δεθαεκέξνπ ζπλερώο
επηδεηλνύκελν. Γελ είρε πξνβιήκαηα ζηηο πξνεγνύκελεο θπήζεηο ηεο.

Β. Υλικό και Μέθοδορ
Λόγσ ηεο θξίζηκεο θιηληθήο εηθόλαο ηεο αζζελνύο ( θάησρξν
πξνζσπείν, πηώζε ΑΠ, ηαρπθαξδία , rebound ζεηηθό),ειήθζε
πιήξεο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο , δηαζηαύξσζε αίκαηνο , έγηλε
άκεζε ρνξήγεζε ελδνθιεβίσο πγξώλ θαη ηνπνζέηεζε
νπξνθαζεηήξνο.Καηά ηνλ ππεξερνγξαθηθό έιεγρν ε εηθόλα ήηαλ
πιήξσο ζπγθερπκέλε : παξνπζία κελ εκβξύνπ θαη θαξδηαθώλ
παικώλ αιιά κε παληειή έιιεηςε contrast (όπσο επί
εθζεζεκαζκέλνπ νιηγακλίνπ). Αδπλακία θαζνξηζκνύ ζέζεσο ηνπ
πιαθνύληνο θαη παξνπζία κεηθηήο ζπζηάζεσο κάδαο πεξηζζόηεξν
θαηά ηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηεο κήηξαο.Η δηαθνξηθή δηάγλσζε
(πέξαλ ησλ κε καηεπηηθώλ αηηίσλ νμείαο ρεηξνπξγηθεο θνηιίαο)
πεξηειάκβαλε απνθόιιεζε πιαθνύληνο , ζπζηξνθή ή ξήμε θαη
αηκνξξαγία θπζηηθνύ κνξθώκαηνο , εθθπιηζζέλ ηλνκύσκα , αιιά
πνιύ απείρε από ηε ξήμε κήηξαο ιόγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο ηεο
θύεζεο.
Καη ελώ ε γπλαίθα παξέκελε αλνπξηθή παξά ηελ ελδνθιέβηα
ρνξήγεζε πγξώλ , ε αλαηζζεζηνινγηθή νκάδα αλαβάιιεη ηελ
δηεξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία ιόγσ ηνπ όηη ε αζζελήο επξίζθεηαη ήδε
ζε Γ.Δ.Π. κε κε κεηξήζηκνπο ρξόλνπο πήμεσο ( APTT , PT ,
ηλσδνγόλν,D- Dimmers).

Γ. Αποηελέζμαηα
Μεηά ηελ αγσληώδε πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηνπ
όγθνπ ηνπ αίκαηνο θαη ζηνηρεηώδνπο πεθηηθόηεηνο
( αίκα , Fresh Frozen Plasma , αηκνπεηάιηα , ηλσδνγόλν)
δηελεξγείηαη εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία θαηά ηελ νπνία
ειέγρεηαη θνηιία πιήξεο αηκνπεγκάησλ , έμνδνο ηνπ
πιαθνύληνο από ην πξόζζην ηνίρσκα ηεο κήηξαο κεηά
επκεγέζνπο αηκαηώκαηνο , πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ
νπξνδόρν θύζηε. Απνθαζίδεηαη νιηθή πζηεξεθηνκία
κεηά ηνπ θπήκαηνο θαηόπηλ εξγώδνπο απνθνιιήζεσο –
παξαζθεπήο ηνπ πιαθνύληνο από ηελ νπξνδόρν θύζηε.
Απνθαιύπηεηαη επκεγέζεο νπηζζνπεξηηνλαηθό αηκάησκα
Γ. Σςμπεπάζμαηα
Τα πεξηζηαηηθά δηεηζδπηηθνύ πιαθνύληα έρνπλ απμεζεί
από 0,8 ζηηο 1000 γελλήζεηο ην 1981 , ζε 3 αλά 1000
γελλήζεηο ηε ηειεπηαία δεθαεηία. Η κεηξηθή ζλεζηκόηεηα
ιόγσ δηεηζδπηηθνύ πιαθνύληνο αλαθέξεηαη ζε πνζνζηό
κέρξη θαη 7 %.Τν ξίζθν γηα δηεηζδπηηθό πιαθνύληα ζε
κειινληηθέο θπήζεηο κεηά από θαηζαξηθή ηνκή είλαη από
0,4% - 0,8%.Δηδηθά γηα γπλαίθεο κε ρακειή πξόζθπζε
πιαθνύληνο , ην ξίζθν απμάλεη επζέσο αλάινγα κε ηνλ
αξηζκό ησλ θαηζαξηθώλ ηνκώλ , θηάλνληαο ην 61% γηα
ηελ ηξεηο πξνεγεζείζα ! Τέινο , δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη
ε ξήμε κήηξαο θαη ν δηεηζδπηηθόο πιαθνύο δελ πξέπεη λα
απαζρνινύλ ην καηεπηήξα θπξίσο ζην ηξίην ηξίκελν,
αιιά θαη ηόζν λσξίο όζν νη αξρέο ηνπ δεπηέξνπ!

