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Absența congenitală de venă cavă superioară – 
prezentare de caz şi review de literatură
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Rezumat 
Agenezia de venă cavă superioară este o anomalie rară, și în general în perioada neonatală este asimptomatică. 
Prezentăm cazul unui nou-născut cu agenezie bilaterală (totală) de venă cavă și obstrucție de duct toracic ce au 
determinat epanșament pleural unilateral evidențiat la morfologia fetală din săptămâna 22. Anomalia vasculară a 
fost confirmată postnatal prin ecografie cardiacă și angio-CT, fiind stabilit diagnosticul de anomalie de vene cave. 
Chilotoraxul a dispărut după primele 14 zile cu drenaj și tratament conservator.
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INtRODuCeRe

Absența bilaterală a venei superioare este o formă 
unică de anomalie a venei cave superioare. În princi-
pal asimptomatică și, de obicei, întâlnită incidental, 
agenezia venei cave superioare este slab menţionată 
în literatură și, prin urmare, incidența în populația ge-
nerală poate fi mai mare decât cea raportată anterior. 
Agenezia bilaterală a venei cave superioare apare la 
populația generală până la 0,3% în comparație cu 
pacienții cu boli cardiace congenitale asociate cu o 
incidență de 3% până la 11% [1]. Printre semnele cli-
nice legate de această anomalie vasculară, higroma 
chistică în perioada intrauterină timpurie și chilotora-
xul neonatal sunt cele mai frecvente.

Chilotoraxul neonatal este definit ca acumularea 
de lichid limfatic în cavitatea pleurală și poate fi con-
genital sau dobândit [2-5]. Chilotoraxul congenital 
poate fi idiopatic sau poate fi asociat cu anomalii cro-
mozomiale, inclusiv sindromul Down [2,5,6], sindro-
mul Turner [7], sindromul Noonan [8,9] și alte tulbu-
rări genetice [10-13]. Limfangiectazia pulmonară 
congenitală și limfangiomatoza generalizată sunt, de 

asemenea, asociate cu chilotoraxul congenital [14-
16].

PRezeNtaRea CazuLuI

Ecografia de prim trimestru efectuată la o gravidă 
primipară de 29 de ani a evidențiat regiune nucală cu 
translucență crescută (3.74 mm), motiv pentru care se 
recomandă testare invazivă pentru stabilirea carioti-
pului. Se obține lichid amniotic ce este prelucrat prin 
analiza QF-PCR și microarray (ChAS); nu sunt 
evidențiate anomalii cromozomiale. Morfologia feta-
lă de trimestrul II (22 spt.) a evidențiat pliu nucal 
6,14 mm cu aspect normal, pleurezie unilaterală stân-
gă (2-3 mm), de la nivel apical până în recesul costo-
diafragmatic, fără semne de afectare circulatorie prin 
fenomene de compresiune. Cordul fetal aparent nor-
mal, dar fluxul prin ductul venos cu unde inversate în 
timpul contracției atriale. Se fac investigații supli-
mentare pentru infecții congenitale – panel TORCH 
și parvovirus B19.

În trimestrul III, morfologia fetală evidențiază 
persistența revărsatului pleural stâng (11/44/52 mm), 
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cu deviere la dreapta a mediastinului, flux prin ductul 
venos fără anomalii, vena azygos vizualizată cu as-
pect dilatat pe tot traiectul. 

Nașterea a fost planificată la 39 spt. prin operație 
cezariană, greutate la naștere 3.700 g, SA 7/8. La exa-
menul clinic, se observă edeme ale extremității cefa-
lice (laterocervical și submandibular), edeme ale pe-
retelui toracic; perimetru cranian cu + 5 DS peste 
percentila 90. Imediat după naștere, dezvoltă sindrom 
funcțional respirator, oxigenodependent. Este intubat 
în prima oră după naștere și ventilat mod HFOV + 
VG; progresiv, dezvoltă insuficiență respiratorie hi-
poxemică, se administrează surfactant endotraheal, 
terapie cu oxid nitric 48 de ore. Prima radiografie a 
evidențiat epanșament pleural în hemitoracele stâng, 
cu deplasare la dreapta a mediastinului (Fig. 1, 2). Se 
practică drenaj pleural și se extrag 50 ml de lichid 
pleural cu aspect serocitrin. După începerea 
alimentației enterale, drenajul pleural exteriorizează 
lichid cu aspect chilos; biochimie: trigliceride 1.280 
mg/dl, celularitate: 93% limfocite pe frotiu. 

AngioCT – crosa venei azygos de dimensiuni 
crescute pana la nivelul T10, unde se decalibrează 
brusc, practic, cu normalizarea calibrului inferior de 

acest plan, însă cu aspect dilatat al unei vene verte-
brale, în continuarea venei azygos, până în spațiul 
intracanalar. Vasele din regiunea craniană și torace 
drenate prin venele azygos și hemiazygos în vena 
brahiocefalică. VCI vizibilă doar supra și retrohepa-
tic (Fig. 3). Ecografia abdominală și cea cerebrală – 
cu aspect anatomic normal. 

Figura 3. CT – angiografie

Se ridică suspiciunea unei obstrucții a VCS la văr-
sarea în AD de cauză trombembolică. Se exclude prin 
investigații ale coagulării și ale profilelor pentru 
trombofilie care au fost normale pentru vârstă. De 
asemenea, în continuare se fac investigații pentru ex-
cluderea altor cauze de chilotorax congenital: meta-
bolice – screening metabolic extins – limite normale 
ale panelului studiat, hormoni tiroidieni: TSH, T3, T4 
în limite normale.

Evoluția în continuare: rămâne în continuare ven-
tilat pentru o perioadă de 14 zile, se practică 3 puncții 
evacuatorii pentru evacuarea lichidului pleural. În 
continuare, aspect chilos cu biochimie și celularitate 
specifică. Se administrează Octreotide în perfuzie 
continuă cu doză de 5 μg/kg/h timp de 11 zile, se 
înlocuiește laptele matern din alimentația enterală cu 
o formulă de lapte cu conținut crescut de trigliceride
cu lanț mediu. Sub această terapie, lichidul pleural
diminuă ca volum, semnele de detresă respiratorie se
atenuează. Se externează după 33 de zile cu recoman-
darea de a păstra formula de lapte cu trigliceride cu
lanț mediu.

La 2 luni, revine la control: stare generală bună, 
discret sindrom funcțional respirator, saturație în aer 
atmosferic 96%, murmur vezicular prezent bilateral, 
cord ritmic fără sufluri. Abdomen suplu fără hepatos-
plenomegalie. Dezvoltare neuromotorie corespunză-
toare vârstei postnale. Radiografie toracică: aspect 
normal, fără epanșament pleural. Ecografie cardiacă: 

Figura 1. 
Radiografie 
pulmonară. Colecţie 
lichidiană masivă în 
HT stâng

Figura 2. 
Pneumotorax cu 
deviere la dreapta a 
mediastinului.
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nu se vizualizează drenajul venei cave superioare în 
AD. Se vizualizează fluxul venos după vărsarea ve-
nei inominate (brahiocefalice). Sept interatrial cu mic 
șunt stânga-dreapta, SIV intact. Crosa aortei istmice 
liberă. 

DISCUŢII

Suspiciunea de agenezie a venei cave superioare 
poate apărea în timpul ecocardiografiei fetale de ruti-
nă, așa cum s-a întâmplat în cazul prezentat. După 
naștere, ar trebui efectuate investigații ca: ecocardio-
grafie, radiografie toracică și angiografie conven-
țională, în cazul constatării unor semne clinice inex-
plicabile, cum ar fi revărsatul pleural.

Chilotoraxul congenital este cel mai probabil da-
torat dezvoltării anormale sau obstrucției sistemului 
limfatic. Este adesea asociat cu hidrops fetalis [2,4,5]. 
Mai multe raportări de cazuri indică posibilitatea 
reapariției chilotoraxului în aceeași familie, ceea ce 
sugerează o etiologie genetică [16-19].

Pe baza raportărilor de cazuri, mortalitatea a fost 
stabilită între 30 și 50% [5,20]. Majoritatea cazurilor 
au fost diagnosticate prenatal și în 40% dintre cazuri 
au fost efectuate intervenții intrauterine (drenaj tora-
cic și șunt toracic intraamniotic). Nașterea prematură 
a fost un factor de risc pentru deces. Unele studii au 
evidențiat dispariția hidropsului după șuntul toraco-
amniotic, ceea ce a îmbunătățit supraviețuirea [21].

Anomaliile sistemului cardiovascular au fost în-
tâlnite în 40% din cazurile de hidrops nonimun fetal 
– NIHF [22]. Diverse afecțiuni cardiace congenitale
(de exemplu, boli cardiace structurale și aritmii car-
diace), în special cele care duc la insuficiență cardia-
că fetală, pot fi asociate cu revărsate pleurale și/sau
hidrops fetal [2,5,21]. Alte leziuni vasculare asociate
cu revărsat pleural bazate pe raportări de caz includ
agenezia bilaterală a venei cave superioare [23],
malformații glomuvenoase [24] și chorioangiomato-
ză placentară [21].

Agenezia unilaterală este în principal asimptoma-
tică (de cele mai multe ori, diagnosticată incidental), 
iar pacienții au, de obicei, o structură cardiacă nor-
mală. Agenezia bilaterală este însă asociată frecvent 
cu alte anomalii cardiace congenitale și/sau anomalii 
de conducere (cum ar fi tetralogia Fallot, defectul 
septal atrial) și prezintă, de obicei, simptome ale sin-
dromului de VCS. Cea mai frecventă dintre anomali-
ile venei cave superioare este VCS bilaterală, ceea ce 
înseamnă că este prezentă atât o venă superioară 
dreaptă, cât și cea stângă. Atât VCS bilaterală, cât și 
VCS stângă izolată pot apărea în inima normală sau 
pot fi asociate cu boli cardiace congenitale [2]. Dacă 
VCS stângă se varsă în atriul drept, întoarcerea sân-

gelui venos este normală. Din acest motiv, aceste 
anomalii de VCS sunt asimptomatice și descoperirea 
lor este întâmplătoare. Aceste anomalii pot, totuși, să 
complice cateterismul, accesul venos central, im-
plantarea de stimulatoare cardiace tranzitorii și chi-
rurgia cardiacă. Absența bilaterală a VCS este o for-
mă unică a anomaliilor VCS.

Din câte știm, există doar câteva cazuri de agene-
zie a venei cave superioare descrise în literatură [25]. 
Unele cazuri au fost diagnosticate la adulți prin veno-
grafie în timpul procedurii de implantare a stimulato-
rului cardiac [26] sau a evaluării electrofiziologice în 
scop de ablație [27]. Alte cazuri au fost diagnosticate 
la fetuși cu anomalii cardiace asociate, cum ar fi te-
tralogia Fallot [28] și defectul septal atrial [29]. 

Similar cu această prezentare clinică, există alte 2 
raportări de cazuri în literatură care descriu nou-
născuți care suferă de chilotorax, unul diagnosticat 
prenatal și unul postnatal [30]. Alte cazuri au raportat 
drenaj anormal ale venelor azigos în vena renală 
stângă sau în atriul drept [27-29]. Constatările clinice 
ale ageneziei bilaterale de venă cavă superioară sunt, 
în general rare, la fetușii normali sau sunt asociate cu 
alte anomalii cardiace sau vasculare. Cel mai frec-
vent, diagnosticul este descris în timpul evaluării fe-
tale de rutină sau legat de procedurile cardiace post-
natale.

Presupunem că, în cazul nostru, chilotoraxul a 
fost cauzat de absența venei cave superioare și conse-
cutiv de drenajul limfatic anormal. A dispărut după 
conectarea vaselor limfatice nou formate la sistemul 
venos şi prognosticul nou-născutului a fost favorabil. 
Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a 
îmbunătăți diagnosticul și îngrijirea pacienților cu 
agenezie bilaterală a venei cave superioare.

CONCLuzII

Agenezia venei cave superioare este o anomalie 
foarte rară, caracterizată prin absența completă a  
venei cave superioare unilaterale sau bilaterale. Ca 
urmare a constatării sale accidentale și a aspectului 
clinic nespecific, incidența poate fi mai mare decât 
cea deja raportată în literatură. Cu toate acestea, 
atunci când este asociată cu anomalii cardiace și alte 
anomalii vasculare, poate complica cateterismul car-
diac și venos central, stimularea cardiacă temporară 
sau chirurgia cardiacă. Posibilitatea acestei rare ano-
malii a venei cave superioare și asocierea cu anomalii 
cardiace ar trebui, de asemenea, să fie luate în consi-
derare atunci când apar revărsarea pleurală inexplica-
bilă, precum și higroma chistică septată, chiar rezol-
vată spontan în timpul vieții fetale. Echipa de 
neonatologie și specialiștii în medicina fetală ar tre-
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bui să fie conștienți și bine informați cu privire la toa-
te anomaliile fetale diagnosticate pe parcursul peri-

oadei intrauterine pentru a îmbunătăți managementul 
și prognosticul fetal.
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