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INTRODUCERE

MATERIAL ȘI METODĂ

Text

REZULTATE

Text  

Pacientă cu TVP repetate cu debut în timpul
sarcinii, cu eritem nodos tratat timp de mai
multe luni cu Plaquenil, investigată pentru 
posibile cauze subiacente ale TVP (teste 
negative pentru trombofilie, excluderea 
conectivitelor în urma analizelor de 
laborator) şi care in final a fost diagnosticata 
cu malformație congenitală de venă cavă
inferioară în urma CT venos.  Pacienta a fost
recent externată după infecție cu virus 
SARS-Cov2, context favorizant pentru
fenomenele inflamatorii venoase şi de părţi
moi care au pus problema diagnosticului
diferential cu TVP.

DISCUȚII

Text

O situație favorizantă pentru staza venoasă 
asociată cu creșterea coagulabilității duce la 
apariția unui tromb la nivelul sistemului 
venos profund ce are ca rezultat obstrucția 
parțială sau completă a întoarcerii venoase.
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Tromboza venoasă profundă reprezintă
prezența unui tromb într-o venă
superficială sau profundă împreună cu 
răspunsul inflamator asociat declanșat
la nivelul vasului. Principalii factori de 
risc pentru TEV şi pe baza cărora se 
stabilesc nivelele de risc sunt : 
intervenţiile chirurgicale ,traumatismele
, imobilizarea (>3 zile), accidentul
vascular cerebral, neoplaziile, 
antecedentele de TEV, vârsta peste 40 
ani, sarcina şi perioada postpartum, 
tratamentele hormonale, afecţiunile
medicale acute, insuficienţa cardiacă
sau respiratorie, infarctul miocardic
acut, bolile inflamatorii intestinale, 
sindromul nefrotic, infecţii acute severe, 
sepsisul , stările de 
hipercoagulabilitate.

Pacientă tânără, în vârstă de 45 ani recent 
externată după infecție cu virusul SarsCov2, 
cunoscută cu patologie venoasă cronică de 
aproximativ 15 ani (tromboflebită recidivantă
iliofemurală bilateral (primul episod survenit
în timpul sarcinii), malformație congenitală
de venă cavă inferioară, eritem nodos, se 
prezintă pentru durere cu debut brusc la 
nivelul gambei drepte.

Obiectiv: stare generală mediu influențată , der
matită de stază la nivelul gambelor bilateral, mini
me edeme gambiere,traiecte venoase indurate 
cu semne celsiene locale moderate prezente. TA 
140/80 mmHg,
AV=90 bpm, zgomote cardiace ritmice.
Paraclinic :sindrom de hepatocitoliză și sindrom
inflamator.
EKG: RS, Axa QRS intermediară, 
AV=90 bpm, fără modificări de repolarizare.
Ecografie abdominală: 
vena cavă inferioară cu diametrul mult redus (zo
ne cu diametrul <5 mm), caudal 
de vărsarea venelor renale care 
se prelungește până la unirea venelor iliace com
une.
EcoDoppler venos a membrelor inferioare
vena femurală comună dreaptă mai
puțin compresibilă cu sludge în lumen, 
vena femurală superficială și venă poplitee comp
let compresibilă dar cu flux încetinit.
Ecocardiografia: fără modificări patologice.
CT venos cu substanţă de contrast relevă 
hipoplazie / agenezie VCI infrarenala, cu reţea 
colaterală in peretele abdominal inferior si
paraaortic, varice pelvine, sistem venos profund
cu opacifiere neomogenă bilateral, fară semne
certe de tromboză, multiple traiecte varicoase si
modificari de edem la nivelul gambei bilateral, 
venă safenă mare dreaptă dilatată cu flux 
diminuat.
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