
 

Embolisasi Arteri Bronkial pada Hemoptisis 
                                 
Fitriah Sherly Marleen*, Boedi Swidarmoko*, Rita Rogayah dan Jacub 
Pandelaki** 
 
Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI-SMF Paru  
RSUP Persahabatan, Jakarta 
 
PENDAHULUAN 
 

Hemoptisis merupakan suatu kedaruratan medis yang memerlukan 
penanganan khusus supaya tidak berakibat fatal dengan angka mortaliti 
hemoptisis masif 75% disebabkan oleh asfiksia dan 70% penyebab hemoptisis di 
Indonesia adalah tuberkulosis.1 Busroh.Dikutip dari 1 meneliti di rumah sakit 
Persahabatan, penyebab hemoptisis masif adalah tuberkulosis 76,6% , infeksi 
jamur 10% dan penyakit lainnya 14%. Hemoptisis masif juga berhubungan 
dengan keganasan bronkopulmoner, infeksi, trauma dan penyakit kongenital. 2 

Hemoptisis masif yang tidak diterapi mempunyai angka mortaliti  lebih dari  
50% dan perlu dicari sumber perdarahannya sehingga terapi definitif dapat 
dilakukan untuk menghentikan perdarahan. Hemoptisis masif sering terjadi pada 
bronkiektasis bekas tuberkulosis, karsinoma bronkogenik, tuberkulosis aktif , 
kistik fibrosis, Artery-venous malformation (AVM), bronkiektasis nontuberkulosis 
dan ditemukan pada kasus yang jarang seperti lesi infiltratif peribronkial. 
Sebagian besar kasus hemoptisis dapat diterapi secara konservatif namun pada 
kasus hemoptisis berat diperlukan tindakan  pembedahan . Pemeriksaan 
penunjang yang diperlukan dalam tatalaksana hemoptisis masif adalah foto 
toraks, Computed tomography scanning (CT-scan) dan bronkoskopi. 2-3  

Saat ini tatalaksana hemoptisis meliputi konservatif, pembedahan, 
endobronkial, endovaskular atau kombinasi.2 Reseksi paru memberikan hasil 
yang baik namun angka kematian pascabedah sekitar 40% jika tidak dilakukan 
secara elektif.4 Tatalaksana hemoptisis yang mengancam jiwa merupakan 
masalah pada pasien dengan kondisi tidak layak pembedahan dan sejak 
sirkulasi bronkial diketahui sebagai sumber utama hemoptisis masif, terapi 
embolisasi arteri bronkial dapat dilakukan sebagai tindakan alternatif untuk 
menghentikan perdarahan. Embolisasi arteri bronkialis merupakan tindakan 
alternatif yang aman dan efektif pada kondisi ini.2  

 
HEMOPTISIS 
 
 Hemoptisis atau batuk darah adalah ekpektorasi darah atau dahak 
berdarah berasal dari saluran napas di bawah pita suara. Banyaknya jumlah 
batuk darah yang dikeluarkan sangat penting diketahui untuk menentukan 
klasifikasi hemoptisis nonmasif atau masif  Batuk darah ringan apabila jumlah 
darah yang dikeluarkan kurang dari 25 ml/24 jam, batuk darah sedang apabila 
jumlah darah 25-250 ml/24 jam dan batuk darah masif bila jumlah darah lebih 
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dari 600 ml/24 jam.5 Rumah sakit Persahabatan menggunakan 3 kriteria untuk 
menyatakan batuk darah masif yang mengancam jiwa yaitu :Dikutip dari 6 

- Batuk darah > 600 ml/24 jam dan dalam pengamatan batuk darah tidak   
  berhenti. 
- Batuk darah < 600 ml/24 jam tetapi > 250 ml/24 jam dan pada pemeriksaan  
  hemoglobin < 10 gr% sedang batuk darah masih berlangsung. 
- Batuk darah < 600 ml/24 jam tetapi > 250 ml/24 jam dan pada pemeriksaan  
  hemoglobin >10 gr% dan pada pengamatan selama 48 jam dengan pengobatan  
  konservatif, batuk darah masih berlangsung. 
 
Anatomi  arteri bronkial 
 
 Sirkulasi darah paru berasal dari 2 sistem sirkulasi yaitu sirkulasi 
pulmoner dan sirkulasi bronkial. Sumber perdarahan hemoptisis dapat berasal 
dari kedua sistem sirkulasi tersebut. Umumnya hemoptisis masif, sumber 
perdarahannya berasal dari sirkulasi bronkial (90%) dibandingkan dengan 
sirkulasi pulmoner (5%). Arteri bronkial memperdarahi trakea, bronkus, esofagus, 
mediastinum posterior dan vasa vasorum arteri pulmoner. Arteri bronkial 
biasanya tidak tervisualisasi pada aortografi pasien tanpa penyakit paru.  Variasi 
sirkulasi bronkial antar individu amat beragam, umumnya arteri bronkial berasal 
dari aorta desendens setinggi vetebra torakal (Th) 5 dan 6. Pasien dengan 
kelainan paru umumnya memiliki pembuluh darah kolateral sistemik sistem 
nonbronkial sehingga perlu diperhitungkan keterlibatan pembuluh darah kolateral 
ini terutama bila akan melakukan tindakan embolisasi.7-9  

     Caldwell dkk.Dikutip dari 10  melaporkan  empat tipe klasik bentuk arteri 
bronkial seperti yang terlihat pada gambar 1, yaitu : 

• Tipe 1 : terdapat 2 arteri bronkial pada sisi kiri dan 1 di sisi kanan sebagai 
intercostobronchial trunk (ICBT) (40,6%) 

• Tipe 2 :  terdapat 1 arteri bronkial pada sisi kiri dan 1 ICBT di sisi kanan 
(21,3%) 

• Tipe 3 : terdapat 2 arteri bronkial pada sisi kiri dan 2 di sisi  kanan (1 ICBT 
dan 1 arteri bronkial) (20,6%), 

• Tipe 4 : terdapat 1 arteri bronkial pada sisi kiri dan 2 di kanan (9,7%) 

 
       Tipe 1                         Tipe 2                              Tipe 3                           Tipe 4 
        Gambar 1.  Gambar ilustrasi 4 tipe klasik arteri bronkial 
                                                                                                                     Dikutip dari (10)                                             
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 Delapan puluh persen individu memperlihatkan gambaran ICBT saat 
dilakukan pemeriksaan angiografi, gambaran ICBT sering dijumpai pada sisi 
posterolateral aorta sedangkan bentuk normal arteri bronkial pada sisi 
anterolateral aorta kanan dan kiri.10 Diameter normal arteri bronkial kurang dari 
1,5 mm dan ukurannya 0,5 mm saat masuk ke dalam segmen bronkopulmoner. 
Gambaran patologis arteri bronkial berupa hipertrofi, hipervaskular, vascular 
blush, shunting ke dalam sistem pembuluh darah paru, ektravasasi kontras ke 
pohon bronkus atau alveoli dan aneurisma arteri bronkial/pseudoaneurisma.8  

Beberapa variasi sistemik nonbronkial menjadi sumber perdarahan 
hemoptisis terutama pada pasien pascaembolisasi dan pasien dengan penyakit 
paru yang melibatkan pleura. Sepertiga dari 45% pasien diperdarahi oleh arteri 
nonbronkial terlibat pada hemoptisis. Secara patologi pembuluh darah ini berasal 
dari dari arteri interkostal, cabang arteri subklavia dan aksilaris, arteri mamari 
interna, arteri frenikus, left gastric artery.  Computed Tomography - angiografi 
dapat mengidentifikasi patologi vaskular pasien hemoptisis dengan penebalan 
pleura.8,11 
 

EMBOLISASI ARTERI BRONKIAL PADA HEMOPTISIS 
 
 Embolisasi arteri bronkial merupakan kateterisasi arteri bronkial selektif 
dan angiografi yang diikuti dengan embolisasi pembuluh darah abnormal untuk 
menghentikan perdarahan. Embolisasi arteri bronkial pertamakali diperkenalkan 
oleh Remi pada tahun 1974 dalam tatalaksana hemoptisis akut berat.12 

Embolisasi arteri bronkial merupakan pilihan modaliti terapi hemoptisis berat 
pada penyakit inflamasi paru kronik seperti kistik fibrosis dan bronkiektasis.8  
Embolisasi arteri bronkial merupakan tindakan alternatif yang  dilakukan apabila 
terdapat kontraindikasi pembedahan seperti penyakit paru lanjut bilateral, 
penurunan kapasiti paru (nilai prediksi < 40%), tidak dapat ditentukan lokasi 
perdarahan dengan bronkoskopi, karsinoma bronkogenik yang tidak dapat 
dilakukan pembedahan, hemoptisis berulang setelah reseksi paru dan penolakan 
pasien.6 

Prioriti pertama tatalaksana pasien hemoptisis yang mengancam jiwa 
adalah mempertahankan jalan napas, oksigenasi yang optimal dan stabilisasi 
hemodinamik. Modaliti diagnostik yang digunakan untuk mengetahui penyebab 
perdarahan dan identifikasi sumber perdarahan adalah radiografi konvensional, 
bronkoskopi serat optik dan CT-scan.8   

Penelitian Hsiao dkk.Dikutip dari 12  melaporkan penggunaan bronkoskopi 
serat optik pada 28 pasien hemoptisis masif sebelum dilakukan embolisasi arteri 
bronkial (gambar 2) dan meyatakan bahwa baik radiografi maupun bronkoskopi 
serat optik mempunyai sensitiviti yang tinggi dalam menentukan lokasi 
perdarahan pada hemoptisis masif (89,3% dan 92,9%) juga melaporkan suatu 
algoritma sebagai panduan evaluasi dan tatalaksana pasien hemoptisis masif 
yang layak dilakukan pembedahan (gambar 3). Hirsberg dkk. Dikutip dari 3 
melaporkan penggunaan CT-scan toraks dan bronkoskopi sebagai alat 
diagnostik dalam mengevaluasi hemoptisis sebelum dilakukan embolisasi, 
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sensitivitinya 67% bila dilakukan dengan CT-scan saja sedangkan bila dilakukan 
dengan CT-scan dan bronkoskopi sensitivitinya meningkat menjadi 93%.   

Sekitar 17-81% pasien hemoptisis memperlihatkan gambaran radiologis 
yang normal atau tidak membantu dalam menentukan lokasi perdarahan. 
Bronkoskopi serat optik merupakan pilihan modaliti dalam diagnosis dan 
tatalakana hemoptisis, dapat menentukan lokasi perdarahan > 93% kasus 
namun akurasinya menurun pada pasien dengan foto toraks normal (0-31%). 
Secara keseluruhan akurasi diagnostik bronkoskopi serat optik  pada hemoptisis 
10-43%. Computed tomography scanning memperlihatkan patologi jalan napas 
dan vaskular seperti bronkiektasis, karsinoma bronkogenik, aneurisma aorta dan 
pada kasus yang tidak terdiagnostik oleh bronkoskopi, CT-scan menjadi alat 
diagnostik pada separuh kasus hemoptisis (39-88%) dan lokasi perdarahan 
dapat diketahui 63-100% kasus. Computed tomography scanning multidetektor 
saat ini dapat memvisualisasikan anatomi arteri sistemik bronkial dan 
nonbronkial sehingga membantu ahli intervensi untuk tindakan selanjutnya.8,11,12 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Perbandingan radiografi (foto toraks/CT-scan toraks/keduanya)  
                                   dan bronkoskopi dalam menentukan lokasi perdarahan. 

                                                                                                                                                       
 Dikutip dari (12) 
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Gambar 3. Algoritma evaluasi dan tatalaksana hemoptisis masif yang 
                            tidak  layak dilakukan pembedahan. 
                                                                                                   Dikutip dari (12) 

 
 
 
Brinson dkk. Dikutip dari 13  melaporkan 18 pasien kistik fibrosis dengan 

hemoptisis yang diterapi dengan embolisasi arteri bronkial, insidens perdarahan 
berulang dari pembuluh darah kolateral sistemik nonbronkial terjadi pada 75% 
pasien. Berdasarkan laporan Keller dkk.Dikutip dari 13  45% dari 20 pasien hemoptisis 
masif atau hemoptisis berulang mempunyai aliran darah dari pembuluh darah 
kolateral nonbronkial. Vujic dkk.Dikutip dari 13 melaporkan 3 pasien hemoptisis yang 
terkontrol hanya dengan embolisasi arteri interkostal. Pada penelitian lain 
memperlihatkan arteri mamari interna merupakan suplai kolateral yang penting 
pada 11 dari 23 pasien hemoptisis dan keadaan ini menunjukkan bahwa hasil 
jangka pendek maupun jangka panjang embolisasi kurang berhasil bila terdapat 
kelainan pleura, mungkin disebabkan  tidak dapat dilakukannya oklusi semua  
pembuluh darah kolateral yang terlibat pada lokasi tersebut.13 

 

Teknik embolisasi arteri bronkial 
  
 Arteriografi dimulai dari aortogram desendens dengan kateter 
diletakkan di distal asal percabangan ke arteri subklavia kiri. Arteriografi ini 
memperlihatkan anatomi arteri bronkial dan hipertofi arteri interkostal atau 
frenikus yang dapat menjadi sumber perdarahan. Arteri bronkial biasanya 
berasal dari sisi anterior atau anterolateral aorta setinggi Th5 sampai Th6. 
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Terdapatnya ekstravasasi kontras dari arteri bronkial menunjukkan perdarahan 
akut tetapi hal ini jarang terjadi. Dalam menentukan arteri yang akan 
diembolisasi harus diperhatikan lokasi hipervaskularisasi lesi di paru, hipertrofi 
arteri,  pirai kontras arteri bronkial dan nonbronkial ke arteri atau vena pulmoner 
dan aneurisma arteri bronkial apabila arteriogram bronkial dan nonbronkial tidak 
menunjukkan keadaan  abnormaliti, dilakukan angiografi selektif pada arteri 
pulmoner untuk memastikan apakah sumber perdarahan berasal dari arteri 
pulmoner.6 
 Setelah diagnostik angiografi bronkial, nonbronkial atau arteri pulmoner 
selesai dan dapat ditentukan arteri yang terlibat baru dilakukan embolisasi bila 
terdapat percabangan ke spinalis, ujung kateter diletakkan lebih dalam dan 
embolisasi dianjurkan menggunakan bahan embolan yaitu gelfoam atau partikel 
polyvinyl alcohol. Embolisasi dilakukan sedistal mungkin untuk mengurangi 
perdarahan ulang yang disebabkan terbentuknya kolateralisasi di bagian distal 
dan menghindari refluks bahan embolan ke aorta. Angiografi pascaembolisasi 
dilakukan untuk evaluasi keberhasilan embolisasi. Aortogram dilakukan untuk 
evaluasi sistemik sirkulasi bronkial.6 Tabel 1 memperlihatkan alat dan bahan 
yang umum digunakan pada tindakan embolisasi arteri bronkial.8 
 

Tabel 1. Alat dan bahan untuk tindakan embolisasi arteri bronkial 
_____________________________________________________________________ 
Diagnostic catheters 
- Flush (pigtail, universal flush) 
- Selective : Cobra (C2 and C3) 
                    Simmons (type 1 and type 2) 
                    Mammary 
- Multipurpose 
- Bronchial 
Microcatheter (Progreat, Tracker, Transend, Prowler) 
Y-connector 
Pressurized saline flush 
Three-way stopcock with tube 
1 ml Syringes 
Embolic agents 
Microspheres (size range 100-1000 µm, Embosphere, Bead Block, Ivalon, Contour) 
Coils (pushable, fibred coils) 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    Dikutip dari (8) 

 
Bahan Embolan (Embolic agents) 
  

Bahan embolan yang digunakan sebaiknya polyvinyl alcohol  karena 
memberikan efek oklusi yang lebih menetap dibandingkan gelfoam dan lebih 
mencapai distal untuk menghentikan perdarahan dan menghindari kolateralisasi. 
Penggunaan partikel embolan yang terlampau kecil atau cairan seperti etanol 
absolut atau polimer arsiklik dapat memasuki sistem kapiler dan menyebabkan 
nekrosis bronkus. Penggunaan coil springs dan balon juga dihindari karena 
hanya menyebabkan oklusi di proksimal sehingga lebih memperbesar 
kemungkinan terbentuknya kolateralisasi.6,8 

                                       



 6 

Keberhasilan Embolisasi arteri bronkial 
 
Embolisasi arteri bronkial merupakan terapi alternatif  dalam 

penatalaksanaan hemoptisis dengan angka keberhasilan 88%.4 Swanson 
dkk.Dikutip dari 3 melaporkan penelitian 54 pasien hemoptisis yang diterapi dengan 
embolisasi arteri bronkial, berhasil dilakukan secara komplit pada 51 pasien, 
perdarahan berulang dalam 30 hari setelah tindakan terjadi pada 5 pasien dan 
setelah 30 hari pada 7 pasien sehingga disimpulkan bahwa embolisasi arteri 
bronkial merupakan terapi yang berguna untuk mengontrol hemoptisis akut dan 
kronik. Antoneli dkk. Dikutip dari 14  melaporkan penelitian pasien kistik fibrosis 
dengan hemoptisis nonmasif  yang dilakukan embolisasi arteri bronkial lebih dini, 
dapat menurunkan rekurensi perdarahan sehingga memperbaiki kualiti hidup dan 
prognosis.  

 Terapi hemoptisis masif dengan kombinasi endobronkial dan embolisasi 
arteri bronkial dengan perdarahan berasal dari segmen posterior lobus atas paru 
kanan dilaporkan oleh Dutau dkk. Embolisasi endobronkial menggunakan 
silicone spigot yang ditempatkan melalui bronkoskop lentur untuk mencegah 
aliran perdarahan ke alveoli dan selama tindakan embolisasi arteri bronkial dan 
angka keberhasilan kontrol perdarahan disertai embolisasi arteri bronkial ini 
sekitar 77%.15 

 
Komplikasi 

 
Beberapa komplikasi embolisasi arteri bronkial telah dilaporkan dalam 

literatur. Nyeri dada merupakan komplikasi tersering dengan prevalens 24-91% 
dan biasanya bersifat sementara. Disfagia disebabkan embolisasi pada cabang 
esofagus dengan prevalens 0,7-18,2% dan sembuh spontan. Diseksi subintimal 
aorta atau arteri bronkial selama embolisasi merupakan komplikasi minor lain 
dengan prevalens 1-6,3%. Komplikasi yang  paling berat yaitu iskemi spinal cord  
yang disebabkan oklusi arteri spinal dengan prevalens 1,4-6,5%.6 

 Cabang radikuler bronkial atau interkostal yang tervisualisasi pada 
angiogram bukan merupakan kontraindikasi absolut embolisasi namun bila arteri 
meduler (artery of Adamkiewitcz) tervisualisasi saat angiografi embolisasi tidak 
dilakukan. Komplikasi lain yang jarang terjadi adalah nekrosis aorta dan bronkial, 
fistula bronkoesofagus, infark paru dan transient cortical blindness yang 
disebabkan embolisasi korteks oksipital melalui bronchial artery-pulmonary veins 
shunt atau kolateralisasi arteri bronkial dan vetebralis.6 

 

Rekurensi 
  

Sekitar 20% pasien dengan embolisasi mengalami hemoptisis berulang 
dalam waktu 6 bulan. Pada satu penelitian 43 pasien dengan embolisasi arteri 
bronkial, 7 pasien mengalami rekurensi dalam 30 hari sejak tindakan dilakukan. 
Perdarahan berulang mungkin disebabkan oklusi yang tidak komplit pada 
pembuluh darah  yang mendapat suplai nutrisi termasuk didalamnya perdarahan 
dari sirkulasi arteri pulmoner yang terjadi  sekitar < 10% pasien dengan 
hemoptisis masif, rekanalisasi pembuluh darah yang telah diembolisasi,  
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kolateralisasi atau terapi penyakit dasar yang tidak adekuat. Embolisasi berulang  
berhasil dilakukan pada pasien yang mengalami perdarahan kembali dan yang 
tidak dapat dilakukan  intervensi bedah.16 
 Hayakawa dkk  melaporkan 2 puncak waktu perdarahan berulang yaitu 
pertama 1-2 bulan setelah pasien mengalami embolisasi, hal ini terjadi berasal 
dari arteri sistemik nonbronkial yang tidak terembolisasi sebelumnya. Kontrol 
hemoptisis  pada 1 bulan pertama 51-85% pasien dan kontrol > 1 bulan 52 
sampai 85% (tabel 2). Puncak kedua hemoptisis berulang terjadi 1-2 tahun 
kemudian, hal ini disebabkan terdapatnya suplai darah dan revaskularisasi oleh 
proses inflamasi atau progresiviti penyakit paru yang mendasarinya, hanya 1 
pasien dengan penyakit jantung kongenital mengalami perdarahan 1 tahun 
setelah embolisasi dan mengalami embolisasi ulang yang berhasil. Hemoptisis 
berulang setelah embolisasi disebabkan embolisasi arteri bronkial yang tidak 
komplit, keberadaan arteri sistemik nonbronkial, rekanalisasi arteri yang telah 
diembolisasi atau kolateralisasi karena proses inflamasi paru. Untuk 
mengeliminasi perdarahan berulang perlu diperhatikan tatalaksana penyakit paru 
yang mendasarinya sama halnya melakukan embolisasi arteri bronkial dan 
embolisasi setiap arteri sistemik yang terlibat.3 

 Barben dkk melaporkan 20 pasien kistik fibrosis usia muda (7-19 tahun) 
dengan hemoptisis yang telah diterapi dengan embolisasi arteri bronkial, angka 
keberhasilan segera setelah embolisasi (tidak ada perdarahan dalam 24 jam) 
adalah 95%, 11 pasien membutuhkan embolisasi kedua dan waktu rata-rata 
antara embolisasi pertama dan kedua adalah 4 bulan. 17 

 
Tabel 2. Perbandingan kontrol hemoptisis pada pasien dengan embolisasi arteri bronkial 
_____________________________________________________________________________ 
Penelitian  Keberhasilan   Kontrol  Kontrol 
                                                                                           30 hari                > 30 hari 
_____________________________________________________________________________ 
Remy dkk  41/49 (84%)        -      35/49 (71%) 
Uflacker dkk  49/75 (65%)        -   39/75 (52%) 
Rabkin dkk  278/306 (91%)              239/306 (78%)     242/306(79%)   
Hayakawa dkk             50/63(79%)        -   36/63(57%) 
Cremaschi dkk              205/209(98%)        -   172/209(82%) 
Ramakantan dkk 102/140(73%)   72/140(51%)  94/140(67%) 
Mal dkk     43/56(77%)   36/56(64%)  39/56(70%) 
Saat ini         51/54(94%)   46/54(85%)  43/54(80%) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      Dikutip dari (3) 

 
Prognosis 

 
Pasien yang berhasil dilakukan embolisasi, sekitar 20% mengalami 

perdarahan berulang dalam 6 bulan kontrol namun beberapa penelitian 
sebelumnya rekurensi terjadi dalam jangka waktu yang lama. Insidensi rekurensi 
terjadi sekitar 12-21%.18  Osaki dkk. Dikutip dari 18 melaporkan hasil penelitian 
sebelumnya bahwa kombinasi terapi yaitu embolisasi ulang dan bedah akan 
memperbaiki rekurensi perdarahan setelah embolisasi pertamakali, diantara 5 
kasus yang membutuhkan embolisasi ataupun bedah setelah rekurensi, 2 kasus 
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berhasil diterapi dengan embolisasi sedangkan 3 kasus tidak respons dengan 
embolisasi sehingga membutuhkan tindakan pembedahan Berdasarkan 
penelitian ini perlu dilakukan follow-up keadaan pasien setelah tindakan  
embolisasi arteri bronkial sampai 3 tahun lamanya terutama pada pasien dengan 
gambaran bronkiektasis dan pulmonary-bronchial artery (P-B) shunt. 18 

 
 
KESIMPULAN 

1. Hemoptisis masif merupakan suatu kedaruratan medis bila tidak diterapi 
mempunyai  angka mortaliti > 50%. 

2. Penyebab hemoptisis masif tertinggi adalah tuberkulosis. 
3. Tatalaksana hemoptisis saat ini meliputi konservatif, pembedahan, 

endobronkial, endovaskular atau kombinasi. Dalam penatalaksanaan 
pasien hemoptisis diperlukan foto toraks, CT-scan dan bronkoskopi. 

4. Embolisasi arteri bronkial merupakan kateterisasi arteri bronkial secara 
selektif dan angiografi yang diikuti dengan embolisasi untuk menghentikan 
perdarahan.  

5. Embolisasi arteri bronkial merupakan terapi alternatif  dalam 
penatalaksanaan hemoptisis dengan angka keberhasilan 88%  dengan 
insidens rekurensi sekitar 12-21%. 

6. Pengetahuan tentang anatomi arteri sistemik bronkial dan nonbronkial 
membantu dalam keberhasilan embolisasi. 
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