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Santrauka
Placentos polipas – tai darinys gimdos ertmėje dėl li-
kusių placentos audinių ir po nevisiško placentos pasi-
šalinimo iš gimdos po gimdymo. Placentos polipas gali 
atsirasti po gimdymo natūraliais takais, cezario pjūvio 
operacijos arba po dirbtinio ar savaiminio nėštumo nu-
trūkimo. Vertinant mokslinės literatūros duomenis, ši 
ginekologinė patologija yra reta – diagnozuojama ma-
žiau nei 0,25 proc. visų nėštumų. Dažniausia placentos 
polipų klinikinė raiška yra vėlyvasis pogimdyminis krau-
javimas. Kraujavimo intensyvumas varijuoja nuo silpno 
iki gausaus, literatūroje aprašyta ir gyvybei pavojingo 
profuzinio kraujavimo atvejų, sukėlusių hipovoleminį 
šoką. Placentos polipo diagnostikai svarbus žmogaus 
chorioninio gonadotropino kiekio kraujo serume nusta-
tymas bei vaizdiniai tyrimo metodai – ultragarsinis tyri-
mas su spalvinio doplerio režimu, magnetinio rezonanso 
tomografija ir kompiuterinės tomografijos angiografija. 
Gydymo taktika priklauso nuo kraujavimo iš makšties 
stiprumo, polipo neovaskuliarizacijos laipsnio ir moters 
noro išsaugoti reprodukcinę funkciją – gali būti atliekama 
operacinė histeroskopija, gimdos devaskuliarizacija, da-
linė arba totalinė histerektomija. 
Straipsnyje pristatomas vėlyvojo pogimdyminio krau-
javimo dėl placentos polipo klinikinis atvejis. 32 metų 
pacientė kreipėsi į gydytoją akušerį ginekologą dėl krau-
javimo iš lytinių organų, kuris prasidėjo po cezario pjū-
vio operacijos ir tęsėsi apie 8 savaites. Moteris pastojo 
atlikus pagalbinio apvaisinimo mėgintuvėlyje procedūrą 
(IVF – in vitro fertilization). Nėštumas buvo daugiavai-
sis – dichorioniniai diamnioniniai dvyniai, nėštumo eiga 
sklandi. Čiuopiant pacientės pilvas minkštas, neskaus-
mingas, apžiūrint makštyje stebėtos kraujingos išskyros.  

Atliekant transvaginalinį ultragarsinį tyrimą su spalvinio 
doplerio režimu, gimdos ertmėje aptiktas echopozityvus, 
mišrios echostruktūros darinys, panašus į polipą. Pacientė 
buvo hospitalizuota, jai atlikta operacinė histeroskopija. 
Ištyrus polipo audinius histologiškai, patvirtinta placen-
tinio polipo klinikinė diagnozė.

Įvadas
Vėlyvasis pogimdyminis kraujavimas – tai kraujavimas, 

prasidėjęs po 24 valandų ir besitęsiantis iki 12 savaičių po 
gimdymo. Ši patologija nustatoma mažiau nei 2 proc. mo-
terų po gimdymo [1]. Dažniausiai vėlyvąjį kraujavimą iš 
gimdos po gimdymo sukelia gimdos ertmėje likę placen-
tos gabaliukai, kraujo krešuliai ir endometritas, kartu gali 
būti stebima sulėtėjusi gimdos involiucija. Rečiau vėlyvasis 
pogimdyminis kraujavimas atsiranda dėl susiformavusios 
gimdos arterijos pseudoaneurizmos, arterioveninės fistu-
lės, choriokarcinomos ar įvairių krešėjimo sutrikimų [2]. 
Placentos polipas yra retai klinikinėje praktikoje sutinkama 
ginekologinė patologija, kuri gali būti vėlyvojo pogimdymi-
nio kraujavimo priežastis. Literatūros duomenimis, placentos 
polipas diagnozuojamas mažiau nei 0,25 proc. visų nėštumų 
ir gali atsirasti po gimdymo natūraliais takais, cezario pjūvio 
operacijos arba po dirbtinio ar savaiminio nėštumo nutrū-
kimo. Nustatyta, kad esant placentos polipui, kraujavimas iš 
lytinių organų įprastai prasideda per pirmas dienas ar savai-
tes, retais atvejais – po kelių mėnesių ar net metų [3]. Krauja-
vimo intensyvumas dėl placentos polipo varijuoja nuo silpno 
iki gausaus, literatūroje yra aprašyta ir gyvybei pavojingo 
profuzinio kraujavimo atvejų. Gydymo taktika priklauso nuo 
kraujavimo iš makšties stiprumo, polipo neovaskuliarizacijos 
laipsnio ir moters noro išsaugoti reprodukcinę funkciją – gali 
būti atliekama operacinė histeroskopija, gimdos devaskulia-
rizacija, dalinė arba totalinė histerektomija [4]. Svarbu, kad 
gydytojai akušeriai-ginekologai atpažintų ir diferencijuotų 
placentos polipą nuo kitų vėlyvąjį pogimdyminį krauja-
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vimą sukeliančių priežasčių, nes gydymo taktika ir prognozė gali skirtis.
Tyrimo tikslas – pristatyti vėlyvojo pogimdyminio kraujavimo dėl 

placentos polipo klinikinį atvejį ir išnagrinėti naujausią mokslinę literatūrą 
apie placentos polipų etiologiją, paplitimą, klinikinę raišką bei diagnostikos 
ir gydymo galimybes.

Klinikinio atvejo aprašymas 
32 metų pacientė kreipėsi į gydytoją akušerį ginekologą dėl kraujavimo 

iš lytinių organų, kuris prasidėjo po cezario pjūvio operacijos ir tęsėsi apie 8 
savaites. Pacientei cezario pjūvio operacija atlikta  prieš 8 savaites. Gineko-
loginės anamnezės duomenys – šis nėštumas ir gimdymas pirmas, praeityje 
atliktos dvi laparoskopinės cistektomijos (dėl kiaušidžių endometriomų). 
Moteris pastojo po pagalbinio apvaisinimo mėgintuvėlyje procedūros 

(IVF – in vitro fertilization). Nėštumas buvo 
daugiavaisis – dichorioniniais diamnioniniais 
dvyniais, nėštumo eiga sklandi. Nėštumas už-
baigtas 38+0 nėštumo savaitę cezario pjūvio 
operacija dėl nepavykusio gimdymo sužadi-
nimo. Abu kūdikiai gimė gyvi, pagal Apgar 
įvertinti 9/10 balų. Cezario pjūvio operacija 
ir pooperacinio laikotarpio eiga sklandi, be 
komplikacijų.

Apžiūrint pacientę, išoriniai lytiniai or-
ganai  be objektyvios patologijos, stebėtos 
kraujingos išskyros makštyje. Čiuopiant − 
pilvas minkštas, neskausmingas.

Transvaginalinio ultragarsinio tyrimo 
metu gimdos ertmėje aptiktas 3,21 x 2,44 cm 
dydžio echopozityvus, mišrios echostruktū-
ros darinys, panašus į polipą (1 pav.). Atlikus 
spalvinį doplerio tyrimą, polipe buvo matomi 
pavieniai kraujotakos židiniai (2 pav.). Paci-
entė buvo hospitalizuota, jai atlikta operacinė 
histeroskopija. Operacija ir pooperacinis lai-
kotarpis buvo sklandus, be komplikacijų. 

Operacijos metu pašalintas darinys buvo 
išsiųstas histopatologiniam tyrimui. Gauta 
galutinė patologijos diagnozė – likutiniai ne-
gausūs placentos audiniai, placentos polipas 
po buvusio intrauterinio nėštumo. 

Diskusija
Placentos polipas – tai darinys gimdos 

ertmėje dėl likusių placentos audinių ir po 
nevisiško placentos pasišalinimo iš gimdos 
po gimdymo. Placentos polipas gali atsirasti 
po gimdymo natūraliais takais, cezario pjū-
vio operacijos arba po dirbtinio ar savaiminio 
nėštumo nutrūkimo. Vertinant mokslinės lite-
ratūros duomenis, ši ginekologinė patologija 
yra reta – diagnozuojama mažiau nei 0,25 
proc. visų nėštumų.

Etiopatogenezė. Manoma, kad placentos 
polipų atsiradimą gimdoje gali nulemti daug 
veiksnių, tačiau mokslinės literatūros šalti-
niuose dažniausiai minimos dvi pagrindinės 
etiopatogenezės teorijos. Pirmoji remiasi daž-
niausia placentos polipų lokalizacija.  Nusta-
tyta, kad daugeliu atvejų jie formuojasi gim-
dos dugne ir kampuose – tose vietose, kur 
gimdos miometriumo sluoksnis yra ploniau-
sias. Šioms gimdos vietoms būdingas sumažė-
jęs gimdos raumenų kontraktiliškumas, todėl 

1 pav. Transvaginalinis ultragarsinis dubens organų tyrimas: heterogeniškas 3,21 
x 2,44 cm dydžio darinys gimdos ertmėje

2 pav. Transvaginalinis ultragarsinis dubens organų tyrimas su spalvinio doplerio 
režimu: pavieniai kraujotakos židiniai gimdos polipe
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čia prisitvirtinusi placenta sunkiau atsidalina ir pasišalina 
iš gimdos ertmės, didėja placentos audinių likučių gimdoje 
tikimybė [5]. Antroji svarbi priežastis, autorių teigimu, yra 
priaugusi ar įaugusi placenta nėštumo metu – pastebėta, kad 
placentos polipai formuojasi iš gimdos raumeniniame sluoks-
nyje likusių placentos audinių [3]. Mokslinės literatūros duo-
menimis, pagalbinio apvaisinimo procedūros galimai yra 
reikšmingas rizikos veiksnys placentos polipų atsiradimui po 
gimdymo. T. Baba ir kt. [6] atliktame tyrime buvo nustatyta, 
kad placentos polipai 20 kartų dažniau diagnozuojami mo-
terims, pastojusioms po pagalbinio apvaisinimo procedūrų, 
nei pastojusioms natūraliu būdu. Mūsų aprašomu klinikiniu 
atveju pacientė pastojo atlikus pagalbinio apvaisinimo mė-
gintuvėlyje procedūrą (IVF – in vitro fertilization).

Klinika. Dažniausia placentos polipų klinikinė raiška 
yra vėlyvasis pogimdyminis kraujavimas [3]. Nustatyta, 
kad kraujavimas iš makšties paprastai atsiranda per pirmas 
dienas ar savaites po gimdymo natūraliais takais, cezario 
pjūvio operacijos arba po dirbtinio ar savaiminio nėštumo 
nutrūkimo, retais atvejais – po kelių mėnesių ar net metų. 
Kraujavimo iš gimdos intensyvumas varijuoja nuo silpno 
iki gausaus, literatūroje yra aprašyta ir gyvybei pavojingo 
profuzinio kraujavimo atvejų, sukėlusių hipovoleminį šoką 
[5]. Esant lėtinei ligos eigai, pacientes vargina įvairaus sti-
prumo kraujavimas iš makšties ne menstruacijų metu, meno-
metroragija (nenormalus kraujavimas iš gimdos), skausmas 
pilvo apatinėje dalyje, ilgainiui atsiranda anemija, jaučiamas 
bendras silpnumas, nuovargis [7]. 

Diagnostika. Vėlyvojo kraujavimo po gimdymo atvejais 
rekomenduojama ištirti žmogaus chorioninio gonadotropino 
(hCG) kiekį pacientės kraujo serume. Nustatyta, kad esant 
placentos polipų, hCG kiekis dažnai būna padidėjęs [8,9]. 
Didelė žmogaus chorioninio gonadotropino koncentracija 
kraujo serume gali padėti ekskliuduoti kitas vėlyvojo pogim-
dyminio kraujavimo priežastis, tokias kaip gimdos arterijos 
pseudoaneurizmos ar arterioveninės fistulės [4]. Įtarus pla-
centos polipą, atliekamas transvaginalinis arba transabdo-
minalinis ultragarsinis tyrimas kartu su spalvinio doplerio 
režimu, kurio metu matomas heterogeninis darinys gimdos 
ertmėje su įvairiai išreikšta kraujotaka [10,11]. Diagnozės 
patikslinimui bei išsamesniam polipo kraujotakos įvertinimui 
gali būti atliekama magnetinio rezonanso tomografija (MRT) 
arba kompiuterinės tomografijos angiografija (KTA) [12,13]. 
Detalus placentos polipo neovaskuliarizacijos įvertinimas yra 
svarbus renkantis gydymo taktiką [14]. Galutinė placentos 
polipo diagnozė nustatoma po operacinio gydymo, atlikus 
histopatologinį iš gimdos pašalinto darinio tyrimą. Svarbiausi 
histologiniai požymiai yra hialinizuoti, nekrotiški choriono 
gaureliai bei decidualinės ląstelės [5,15]. 

Gydymas. Mokslinės literatūros šaltinių duomenimis, 

klinikinius simptomus sukeliantys placentos polipai gimdoje 
gydomi chirurginiu būdu. Gydymo taktika priklauso nuo 
kraujavimo iš makšties stiprumo, polipo neovaskuliarizacijos 
laipsnio ir moters noro išsaugoti reprodukcinę funkciją – gali 
būti atliekama operacinė histeroskopija, gimdos devaskulia-
rizacija, dalinė arba totalinė histerektomija [3-5,14,16-18]. 
Prasidėjus stipriam, gyvybei pavojingam kraujavimui iš gim-
dos, rekomenduojamas skubus operacinis gydymas − dalinė 
arba visiška histerektomija. Jeigu moteris nori išsaugoti vai-
singumą, atsižvelgus į pacientės būklę, galima atlikti laips-
niškai gimdą devaskuliarizuojančią operaciją arba selektyvią 
gimdos kraujagyslių embolizaciją [3,4]. Kai kraujavimas iš 
lytinių organų yra vidutinio arba mažo intensyvumo, prieš 
operacinį gydymą rekomenduojama detaliai įvertinti polipo 
kraujotaką vaizdo tyrimo metodais (UG su spalvinio doplerio 
režimu, MRT, KTA). Atlikti klinikiniai tyrimai parodė, kad 
operacinė histeroskopija yra efektyviausias ir mažiausiai 
komplikacijų sukeliantis gydymo metodas, nustačius sil-
pnai vaskuliarizuotą polipą. Diagnozavus polipą su ryškia 
neovaskuliarizacija, operacinė histeroskopija kombinuojama 
su selektyvia gimdos arterijų embolizacija arba selektyviu 
gimdos arterijų perrišimu [4,14,16,17]. Kai kurių autorių 
teigimu, silpnai vaskuliarizuotiems placentos polipams, kurie 
sukelia mažo intensyvumo kraujavimą iš makšties arba yra 
besimptomiai, gali būti taikomas aktyvus stebėjimas – yra 
duomenų, kad tokie polipai gali regresuoti savaime [19]. 

Išvados
1. Placentos polipas yra reta ginekologinė patologija, 

kuri gali atsirasti po gimdymo arba nėštumo nutraukimo.
2. Dažniausia šios ginekologinės patologijos klinikinė 

raiška yra vėlyvasis pogimdyminis kraujavimas.
3. Placentos polipo diagnostikai svarbus žmogaus cho-

rioninio gonadotropino kiekio kraujo serume nustatymas 
bei vaizdo tyrimo metodai – gimdos ultragarsinis tyrimas su 
spalvinio doplerio režimu, magnetinio rezonanso tomografi-
jos ir kompiuterinės tomografijos angiografijos.

4. Placentos polipų gydymo taktika priklauso nuo krau-
javimo iš makšties intensyvumo, polipo vaskuliarizacijos 
laipsnio ir moters noro išsaugoti vaisingumą.

5. Svarbu, kad gydytojai akušeriai ginekologai atpažintų 
ir diferencijuotų placentos polipą nuo kitų vėlyvąjį pogimdy-
minį kraujavimą sukeliančių priežasčių, nes gydymo taktika 
ir prognozė gali reikšmingai skirtis.
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SECONDARY POSTPARTUM HEMORRHAGE DUE 
TO PLACENTAL POLYP. A CASE REPORT

E. Petruškevičiūtė, D. Bužinskienė
Keywords: placental polyp, assisted reproductive technique, 

secondary postpartum haemorrhage.
Summary
Placental polyp is an intrauterine polypoid mass formed from 

retained fragment of placental tissue after the parturition or abor-
tion. It is considered a rare gynaecologic disorder with estimated 
incidence less than 0,25% of all pregnancies. Patients that have 
placental polyps usually present with postpartum uterine bleeding 
which can vary from mild to severe. The diagnosis is made using 
transvaginal or transabdominal sonography with colour Doppler si-
gnal, magnetic resonance tomography and computed tomographic 
angiography. It is also necessary to measure serum level of human 
chorionic gonadotropin because it tends to be elevated. Histopatho-
logical examination is required to confirm the clinical diagnosis of 
placental polyp. The management differs depending on the severity 
of vaginal bleeding, placental polyp vascularity and patients desire 
to maintain fertility – either hysterectomy, selective embolization 
of the uterine arteries or operative hysteroscopy can be performed. 

We report a rare case of placental polyp presented with conti-
nuous vaginal bleeding for 8 weeks after cesarian delivery. The 
pregnancy was ATR-conceived. Transvaginal ultrasound showed 
polypoid mass measuring 3,21 x 2,44 cm in the uterus. Operative 
hysteroscopy was performed. The histopathological examination 
revealed the diagnosis of placental polyp.
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