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Rezumat
Context: Hematomul retroperitoneal spontan este o complicaţie severă şi potenţial fatală care apare
în  timpul  terapiei  anti-coagulante.  Dozele  terapeutice  de heparină  cu greutate  moleculară  mică
(LMWH) sunt utilizate pentru a preveni tromboza la pacienţii grav bolnavi de Covid-19.
Metode: Descriem 27 (0,14%) pacienţi cu hematoame retro-peritoneale care au necesitat intervenţii
chirurgicale de urgenţă, dintr-un total de 19108 pacienţi cu Covid-19 care au fost internaţi în Spitalul
Batajnica Covid în perioada martie 2021 -  martie 2022. Toţi  pacienţii  au primit doze terapeutice
LMWH.  Prezenţa  hematomului  retroperitoneal  a  fost  confirmată  prin  ecografia  abdomenului  şi
tomografie computerizată.
Rezultate: intervenţia  chirurgicală  deschisă  a  fost  efectuată  la  27  de  pacienţi  cu  hematoame
retroperitoneale spontane (12 femei şi  15 bărbaţi).  Vârsta medie a populaţiei  studiate a fost  de
71,6±11,9 ani. D-dimerul a fost semnificativ crescut cu două zile înainte de operaţie comparativ cu
valorile din ziua intervenţiei chirurgicale (p=0,011). Şase dintre pacienţi (22,23%) au supravieţuit, în
timp ce 21 (77,77%) pacienţi au decedat.
Concluzie: Hemoragia la pacienţii cu Covid-19 trataţi cu LMWH este asociată cu un risc crescut de
dezvoltare  a  hematomului  retroperitoneal.  Operaţia  deschisă  a  hematomului  retroperitoneal  a
pacienţilor cu Covid-19 sub tratament anticoagulant este o procedură asociată cu o rată ridicată de
mortalitate.
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