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The role of vena cava inferior filters in the prevention of venous 
thromboembolism prior to oncological surgeries

ABSTRACT
Venous thromboembolism represents one of the most important causes of complications and mortality in cancer patients. The therapy 
in this group of patients is mainly focused on adequate anticoagulant prophylaxis. In difficult cases, other methods of prophylaxy, such 
as vena cava inferior filters may be considered. There is a case report of female with the cancer of the uterus and venous thromboembo-
lism presented in this article. She was prepared for surgical procedure of pelvis and abdomen. The implantation of vena cava filter was 
planned in this case as a prevention of pulmonary embolism. The patient was with high risk of intraoperative bleeding. The venography 
was performed and it revealed vena cava inferior thrombosis with collateral circulation. The procedure of vena cava filter implantation 
was abandoned. This article aims to review indications to vena cava interior filters implantation.
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STRESZCZENIE
Jedną z najczęstszych przyczyn powikłań i zgonów pacjentów onkologicznych jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Postępowanie 
lecznicze w tej grupie chorych sprowadza się przede wszystkim do odpowiedniej farmakoterapii. W trudnych przypadkach można 
rozważyć inne metody profilaktyczne, na przykład stosowanie filtrów implantowanych do żyły głównej dolnej. W niniejszej pracy 
przedstawiono przypadek pacjentki z chorobą nowotworową i zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych kwalifikowanej do operacji 
jamy brzusznej. Rozważano implantację filtra do żyły głównej dolnej w ramach profilaktyki zatorowości płucnej u chorej z podwyższo-
nym ryzykiem krwawienia śródoperacyjnego. W trakcie wykonywania kawografii uwidoczniono masywną zakrzepicę w żyle głównej 
dolnej z rozwiniętym krążeniem obocznym. Odstąpiono od implantacji filtra. W niniejszym artykule omówiono aktualne wskazania do 
zastosowania filtrów implantowanych do żyły głównej dolnej w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.
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