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Text  
Particularitatea cazului: AVC-ul a survenit pe fondul infecției
cu SARS-CoV-2 și a dizabilității determinate de coxartroza
dreaptă avansată cu scurtarea membrului inferior cu 2,5 cm 
și operată cu artroplastie totală de șold ce a necesitat
revizuire. Nu atât deficitul motor de la nivelul hemicorpului
stâng, predominant la nivelul membrului superior, cât
dizabilitatea preexistentă a influențat nefavorabil reabilitarea
medicală în acest caz.

În concluzie, reabilitarea medicală joacă un rol important 
în refacerea dizabilității determinată atât de infecția cu 
SARS-CoV-2, cât și de afecțiunile neurologice și cele
ortopedice, dar poate fi limitată în cazul asocierii mai
multor patologii degenerative în special a celor
osteoarticulare avansate.
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Motivele internării:
- deficit motor la nivelul hemicorpului stâng,
- tulburări de mers,

- tulburări de vorbire de tip afazie mixtă,
- tulburări de deglutiție pentru solide si lichide, 
- disfuncție ventilatorie de tip restrictiv, 
- durere cu caracter mecanic și deficit funcțional la 
nivelul șoldului drept.

Examen obiectiv la internare: 
» Membre stângi cu deficit motor de grad plegic la nivelul
membrului superior (valoare 0/5 pe scala MRC-Medical 
Research Council scale) și de grad paretic la nivelul
membrului inferior (valoare +2/5 MRC), reflexe
osteotendinoase vii la nivelul hemicorpului stâng, semnul
Babinski prezent în stânga și indiferent în dreapta; 
transferuri și rostogoliri în pat imposibile, nu șade la 
marginea patului, ortostatism și mers imposibile;
» membrul inferior drept rotat extern, scurtat cu 2,5 cm 
față de stângul; 
» șold drept cu cicatrice suplă postoperatorie pe fața
externă, semnul Patrick pozitiv, mobilitate diminuată
(flexie = 80°, abducție/rotație externă=20°, rotație
internă=5°).

APP: - AVC ischemic vertebrobazilar și pneumonie
virală SARS-COV-2 (01.12.2020), 
- coxartroză dreaptă avansată operată cu artroplastie
totală de șold drept (aprilie 2017) și revizuită (decembrie
2019),
- hipertensiune arterială esențială grad 3 cu risc
cardiovascular înalt (2018). 

Examinare funcțională la internare:

Examinări imagistice: 
Tomografia computerizată craniană efectuată în serviciul
de urgență nu a relevat patologie acută decelabilă, doar
atrofie cerebrală și leucarioză. 
Radiografia de bazin a evidențiat artroplastie cu proteză
totală de șold drept cu poziție vicioasă, cu protruzionarea
extremității proximale, osteoliză periprotetic proximal și
distal cu osteoscleroză adiacentă. 
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IMPORTANȚA ȘI LIMITELE REABILITĂRII MEDICALE LA O PACIENTĂ CU INFECȚIE SARS-COV-2, 
ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC VERTEBROBAZILAR ȘI ARTROPLASTIE TOTALĂ DE ȘOLD DREPT 
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Cercetările științifice recente sugerează
că infecția cu SARS-CoV-2 poate fi 
considerată factor declanșator sau
factor de risc pentru accidentul
vascular cerebral (AVC) prin
producerea de evenimente vasculare
trombotice, majoritatea pacienților
fiind vârstnici și cu comorbidități
cardiovasculare preexistente. 
Totodată, asocierea patologiilor
degenerative crește odată cu 
înaintarea în vârstă, cele mai frecvente
fiind cele cardio-vasculare și
osteoarticulare.

- Obiective: refacerea dizabilității și obținerea
independenței în mișcare și autoîngrijire fără
asistența altei persoane,

- prevenirea instalării atitudinilor vicioase și a 
redorilor articulare, 

- refacerea deficitului motor hemicorp stâng, 
a tulburărilor de vorbire și de deglutiție, 

- reabilitare respiratorie,
- ameliorarea durerilor articulare și a 

mobilității articulare la nivelul șoldului drept, 
- corecția inegalității membrelor inferioare, 
- refacerea mersului. 
- Mijloace: tratament medicamentos specific 

patologiei și tratament adecvat de 
reabilitare medicală ( kinetoterapie, terapie
logopedica, psihoperatie, exerciții de 
respirație).

În contextul pandemic actual, s-a demonstrat că
infecția cu virusul SARS-CoV-2 poate fi considerată un 
factor declanșator sau un factor de risc pentru apariția
AVC-ului. Se pare că în cazul infecției cu acest nou virus, 
riscul de producere al accidentelor vasculare trombotice
este de 7,6 ori mai mare in comparație cu infecția cu virusul
Influenza. La 12 din 1000 de pacienți infectați cu virusul
SARS-CoV-2 s-a demonstrat ca AVC-ul ischemic a fost cel
mai frecvent subtip de AVC, de cele mai multe ori fiind
caracterizat prin infarctizări cerebrale de cauză
necunoscută. De asemena s-a constatat ca AVC-urile 
asociate virusul SARS-CoV-2 au urmat un model particular, 
caracterizat prin obstrucția unei artere cerebrale
importante, iar la investigațiile imagistice s-a constatat
producerea mai multor accidente vasculare în mai multe
teritorii arteriale cerebrale. 

În cazul pacientei noastre ar fi fost necesară
completarea investigațiilor imagistice cu rezonanța
magnetică nucleară cerebrală pentru a evidenția
localizarea zonelor ischemice. 


